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den laga tiden är • överskriden med 
flera minuter. 

Det är något sammanbitet, an-
spänt, något av träets hårdhet över 
detta redan åldrade ansikte, vars 
käkmuskler starkt framträda. Han
den som leker med käppen griper 
hårt om kryckan och den andra är 
fast sluten. 

Liknöjd och blind glider hans 
blick över den värld som omger ho
nom. Naturens skönhet intresserar 
honom icke, icke häller på minsta 
sätt det människoliv som spelar i 
hans närhet. Han lägger icke märke 
till det färgrika muntra folkvimlet, 
de glada morgonhälsningar man ut
byter, leendena, blickarne. Han ser 
icke det unga paret som följts ner 
till bryggan för att med några mi
nuter fördröja, det avsked för en 
halv dag, som ännu förefaller dem 
så smärtsamt, icke barnen som ba.r-
benta leka med sina båtar mellan 
strandens stenar, icke de gamla vit
skäggiga fiska.rgubbarne, för vilka 
dagen redan är långt liden och som 
nu återvända hem med den lilla 
fångst, som betyder livets uppehäl
le för dem. Ingenting av detta in
tresserar eller roar honom, ingen
ting isätter hans fantaisi i rörelse el
ler kommer någon sträng i hans 
hjärta att dallra. 

Ha.n är förargad över att båten 
dröjer och att han kommer för sent 
till sitt kontor. Om hams hjärta än
nu /kan känna längtan, är det till 
detta kontor, där han lever upp, där 
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han åter är sig själv, vaken, samlad, 
dugande, spänd till det yttersta. 

Och varför? För att tjäna pängar. 
Men han är redan mycket rik. Hans 
säkerhetspapper fylla ett av bank
valvets största fack, hans årsin
komst närmar sig det sexsiffriga 
talet. 

Han skulle med lätthet och till 
överflöd kunna förskaffa sig allt 
det, 'kunna göra allt det som han i 
unga år drömde om för framtiden 
och för vilket han önskade sig rike
dom. Kanske var det också vackra 
och osjälviska ting han drömde om. 
Men nu har han glömt bort vad det 
var, och det intresserar honom icke 
mer. Att förtjäna pängar är icke 
längre ett medel för livet, det har 
blivit livets mål, livet själ-vt, det 
som är dyrbarast och mest omist
ligt för hans hjärta.. 

Nu höres ångarens djupa stämma 
bakom udden. Han lyfter huvudet 
och ansiktet belyses av solen. Det 
är en sliten människa, utsliten — 
hur nära är månne den morgon, då 
han icke längre skall kunna lystra 
till ångvisslans barska, kallelserop? 
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Kunna framtida händel
ser förutsägas? 

På sin tid omnämnde vi ett av 
Litteraturförlaget i Stockholm ut
givet häfte "Nostradamus profetior 
om världens öden". Arbetet hade 
till författare statskartografen, in-
geniör Georg Ljungström. Av sam
ma hand föreligger i detta nummer 
en artikel "under strecket", anslu
tande sig till samima "profetior" och 
särskilt till det avsnitt, som handlar 
om den franska republikens under
gång. Författaren omfattar, som 
synes, åsikten att framtida händel
ser verkligen kunna förutsägas. 
Även för dem som icke dela denna 
uppfattning bör det vara av intres
se att taga del av artikeln om icke 
för annat så för att se om framtiden 
kommer -att bekräfta dess innehåll. 

Nu endast några ord om Nostra
damus. 

Den man, som bar detta namn, 
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levde på 1500-talet och var av ju
disk börd samt bosatt i södra Frank
rike, Han var en för sin yrkesskick
lighet och sitt stora vetande vida 
berömd läkare och vetenskapsman. 
Sin största berömmelse har han 
emellertid vunnit genom de förutsä
gelser om kommande ting, som han 
offentliggjorde, och av vilka åtskil
liga av betydenhet slogo in redan 
under hans .livstid. 

Att han icke betraktas som en 
charlatan, därom vittnar bl. a. det 
erkännande för märklig siareförmåga 
en så kritisk granskare som "Nor
disk familjebok" ger honom. 

År 1858 utgav han sitt stora pro
fetiska verk om "världens öden" be
stående av tio .sånger om tillsam
mans något mera än 400 fyrradiga 
verser. Varje vers innehöll en pro-
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fetia men profetiorna återfinnas icke 
i tidsföljd utan omkastade. Nostra
damus förklarar att detta ålagts ho
nom emedan det var försynens vilja, 
att slöjan som höjer framtiden icke 
helt skulle lyftas förrän den tid 
kommer "då guldet blir 11 gånger 
så mycket värt som silver", vilket 
första gången lär ha inträffat under 
världskriget. 

Man har emellertid under de se
naste åren på olika håll sökt veri
fiera profetiorna med inträffade 
märkliga historiska händelser och 
därvid kommit till resultat, som 
synas bestyrka Nostradamus siare-
förmåga. 

Vi hänvisa nu till artikeln "un
der strecket". 

Semester åt 

hjärtat? 

Redan förut ha några framståen
de engelska läkare tagit till orda för 
en omläggning av den mänskliga 
dieten —• den kokta, stekta och 
därför "döda" födans ersättande i 
största möjliga utsträckning med o-
kokt och "levande" föda. Man har där
vid närmast tänkt på att rädda vita
minerna, vilka fullständigt eller till 
betydande del gå under i sp-iselvär-
men. 

Nu har även en ryktbar ameri
kansk läkare D:r W. C. Dawes i 
Sunday Express på ett tempera-
mentsfullt sätt tagit till orda för den 
råa födan. 

Han har själ levat på .sådan kost 
under fyra år och funnit sig allde

les förträffligt därav. Han har för
yngrats. vunnit i psykisk och fysisk 
styrka liksom i arbetsförmåga. 

D:r Dawes talar icke om vitami
nerna utan om hjärtat. 

Så länge han levde på vanligt 
sätt slog hans hjärta 72 slag i minu
ten. nu när han uteslutande förtär 
rå föda slår det endast 60 slag i 
minuten. 

— På detta sätt, säger han. inbe-
sparar jag årligen 6,307,200 slag. 
vilket för mitt hjärta i förhållande 
till andras hjärtan betyder två måna
ders årlig semester. Även körtlar-
nes arbete underlättas i ofantlig 
grad. 

D:r Dawes förklarar saken. An
talet hjärtslag ökas, om systemet 
har en större mängd giftämnen att 
avskilja. Kokt föda, som icke full
ständigt smältes, jäser'och framkal
lar en förgiftning vilken verkar 
som ett. piskrapp på hela systemet. 
Detta måste genom ökad aktivitet 
försöka rensa sig. Arbetet faller på 
hjärtat och körtlarne, vilka därige
nom på ett för hälsan skadligt sätt 
överansträngas.. De basiska be
ståndsdelar, vilka ursprungligen in
gå i födoämnena förstöras och gå 
till spillo vid födans kokning. 

Förtär man födan rå finnes där
emot baserna i behåll och de tjäna 
nu till att neutralisera och förstöra 
de syror, som ständigt bildas i krop
pen under ämnesomsättningen. En 
följd härav är att mindre giftämnen 
förekomma i systemet och att såväl 
hjärtats som, körtlarnes arbete där
igenom på ett välgörande sätt ned
bringas. 

Ett särskilt omnämnande ägnar 
d:r Dawes sockret. Han underkän
ner det raffinerade, det vita sockret 
och rekommenderar i stället det bru
na. 

Så långt är allting gott och väl 
men när d:r Dawes sedan redogör 
för den nya, den "råa" matsedeln, 
blir man onekligen betänksam. 

Till frukost föreslår han: En sur 
frukt, en apelsin eller citron med 
ogräddat bröd, väl malda nötter. 
Litet -marmelad av apelsin- eller ci-
troniskal och honung. Soltorkade 
oliver, rå kål och blomkål. 

Lunch: Frukt och bröd som till 
frukosten, rikligt med råa grönsa
ker, spenat, kål, blomkål m. m. 
Några råa potatisar helst med skal, 
morötter, ro vor och malda nötter allt
sammans blandat. Till dessert sol
torkade persikor, aprikoser eller 
sviskon vilka legat i vatten 12—24 
timmar för att hindra dem att sedan 
jäsa i kroppen. 

Middagen, säger d:r Dawes, kan" 
vara densamma som lunchen med 
tillsats av oskalad gurka. Drycken 
bör bestå av vatten med apelsin
saft och en bit krossad banan för 
smakens skull. 

Med denna diet, förklarar den 
amerikanske experten, kan en män
niska påräkna att bli 100 år med 

bevarade kropps- och själskrafter 
nästan in i det sista. 

Osäkert är väl om människorna 
vilja köpa detta goda för priset av
en sådan matsedel. 

]Vågra stora mäns 
egenheter. 

Icke alla, men ofantligt många 
människor ha någon egenhet, en o-
förklarlig antipati för något, någon i 
sig själv oväsentlig vana, vilken de 
icke utan en känsla av obehag, o-
lust eller fruktan kunna frångå, 
någon smått besynnerlig idé. 

Må det vara oss en tröst att även 
•de. skarpaste, mest upplysta för
stånd varit bekajade med denna 
svaghet. 

I sitt arbete "En läkares ströv
tåg på historiens mark" berättar t. 
ex. professor Hermann Vierort, att 
Goethe hyste en ingrodd motvilja 
mot människor som buro glasögon. 
De hade enligt vad han tyckte sig 
finna "en illvillig blick". Det ku
riösa i saken var att Goethe själv 
redan som student var närsynt och 
vid behov tillgrep sin lornjett! 

Även andra egenheter vet profes
sor V. att berätta om Goethe. Den
ne tålde t. ex. icke att man i hans 
närvaro putsade, "snoppade" ett ljus, 
en på den tiden med hänsyn till 
ljusens kvalité nödvändig procedur. 
Slutligen tyckte Goethe om instängd 
rumsluft ! 

Caroline von Wolzogen, Schillers 
svägerska, berättar i sitt arbete om 
den store svågern att denne hade 
en med fysiskt obehag" förenad 

antipati mot spindlar. En egendom
lighet hos honom var, att han inspi
rerades till diktning genom lukten 
av skämda äpplen. 

Den romerske filosofen Seneca 
skrev bäst när han låg till sängs 
inhöljd i varma täcken. Även den 
italienske tonsättaren Rossini och 
den franske reformatorn Calvin ha
de det bästa arbetsbordet i sängen. 
Detsamma, lär förhållandet ha varit 
med vår stora romanförfattarinna 
Emilie Flygare-Carlén. 

Kompositören Gluck tyckte sär
skilt mycket om att en ljuskrona 
spred sitt varma ljus över hans ar
betsbord. Voltaire var däremot i 
sitt arbete fullständigt oberoende av 
alla yttre förhållanden. Han kun
de arbeta var som hälst, i avskild
heten inomhus, eller ute, i diligen
sen, hemma eller borta och även i 
en bullersam omgivning. 

S. A. S. 

Blyghet utgöres till hälvten av en 
önskan att behaga, till hälvten av 
fruktan att icke lyckas därmed. 
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har skrivit 'förfärliga saker om 
håret. 

Han berättar, att detta mod a,nW 
ligen uppstått på följande sätt. TJ 
der krigsåren funno de amerikaasfcà 
kvinnorna — på grund av den all 
manna brådskan och såpans dyrbar" 
het — det svårt att hålla sitt 
tiga hår fritt från objudna gäst«r" 
De klippte fö-r den skull av sig hå
ret och gjorde det särskilt kort på 
de för inkvarteringar mest utsatta 
ställena nämligen i nacken och bak-
om oron en. 

D:r Ingersllev föreslår nu, att pa~ 
gehåret skall införas vid folkskolor
na i Köpenhamn. Man skulle då 
kunna inbespara åtskilliga av de 
.skolisjuksköterskor vilikas huvudsak
liga uppgift är att hålla skolflick-
huvuidena rena från den levande-
värld som där så gärna innästlar sig. 

Sedan, ;säger d:r Ingerslev bistert, 
tror jag att pagehårets tjusning skall 
försvinna för den vuxna ungdomen. 

Det är nog så troligt! 
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der. Han skall sedan få ett mindre 
herradöme" (Elba) "men ånyo resa 
sig, dock bliva slutgiltigt besegrad 
och fånge hos England, som han all
tid drömt om att erövra. Därpå 
ökall han föras tiill ett öde land" 
(S:t Helena.) "och dö där". 

Om utrymmet tilläte, kunde dy
lika exempel på siarens framsynt
het lätt mångfaldigas. 

Nostradamus angiver i en hel del 
fall visserligen ej årtal, då av honom 
förutsagda händelser skola inträffa, 
men bestämmer deras samband med 
andra skickelser sålunda, att han 
nämner tidslängden på en viss cykel 
dem emellan, dock på ett såtillvida 
beslöjat sätt, att man enligt hans 
framställning vanligen kan tänka 
sig två eller flera alternativ för bör
jan och sålunda även för slutet på 
nämnda tidscykel. . 

Så talar han t. ex. om den andra 
franska republikens fall, och säger, 
att den, som ju också verkligen 
skedde, "skall störtas arv den store 
furstlige nevön", ty Napoleon den 
tredje var ju verkligen nevö till 
Napoleon den store. 

Han skall, menar siaren, omstörta 

republiken genom "två illegitima 
handlingar". Dessa utgjordes, som 
vi väl nu förstå, dels av hans stats
kupp i dec. 1851, då han upphävde 
sig till till diktator, dock med bibe
hållande av den republikanska för
fat tn i n gs-ramen, dels genom bans för
nyade statskupp i Nov. 1952, då han 
avskaffade republiken .och lät utropa 
sig till kejsare. "Men", säger Nost
radamus om den franska republiken, 
"den ska.ll återkomma, långvarigare 
och starkare än någonsin, dock allt 
för säker att ånyo bli störtad efter 
73 år. Antar man nu, som rimligt 
är enligt Nostradamus uttryckssätt 
i övrigt, att med' de 73 åren menas, 
att händelsen i fråga iskall infalla 
mellan 73 och 74 år, räknat från 
utgångspunkten, så uppstår dock 
härvid följande alternativ. Anting
en räknas tidsföljden redan från ne-
vcnis första kupp, då ju andra re
publiken i verklighet krossades, i 
dec. 1851 och, då bör den tredje re
publiken falla redan under loppet 
av 1925, d. v. s. nu i år. — Eller 
kanske skall tiden beräknas från 
den andra kuppen, då republiken 
slutgiltigt föll i Nov. 1852, och då 

faller franska republiken sannolikt 
1926. Eller också, och kanske sanno
likast, bör cykeln börja att löpa 
först, då den tredje republiken upp
rättades på senhösten 1870. I så 
fall störtas den först 1943 eller 1944. 

Äter ett fjärde alternativ kan ju 
tänkas. Siaren har ju nämligen all
deles tydligt förutsett och beskrivit 
både den första, andra och tredje 
republiken i Frankrike. Därom kan 
ingen tvivla, som tagit del av hans 
verk. Men det .skulle ju kunna hän
da., utan att man därför har rätt att 
ifrågasätta hans siarförmåga, att 
han tagit miste på några år beträf
fande tidscy klar nas längd, såsom 
hände med de "stora förändringar", 
som skedde i "Frankrikes regering" 
vid Henrik III och Henrik IV mord. 
I så fall kan den franska republi
ken falla någon gång mellan 1926 
och 1943 eller strax efter 1943, utan 
att man därför har rättighet lasta 
Nostradamus .som profet i detta hän
seende. Endast om republiken bli
ver beståndande alltfort t. ex. 100 
år och därutöver, måste man ju med
ge, att Nostradamus i detta enstaka 

fall fått slutgiltigt orätt. Ja, få 
se hur det går! 

Och få se, huru herrar materia
lister iskola enligt sina filosofiska 
metoder uppklara gåtan Nostrada
mus i övrigt och i dess helhet. 
Undras om vi ej ha en visis rätt att. 
beträffande utsikterna i denna rikt
ning citera vår populäre skald Frö-
ding: "Det är allt svart matt snart"! 

Slutligen må hä.r anföras några 
uttalanden av Nostradamus, som 
synes mig aktuella för det nuvaran
de politiska tillståndet i världten. 

"Frankrike akta dig att gå över 
Medelhavet. Muhammed vredgas 
och du skall bli begränsad till dina 
egna stränder". 

Man kan härav draga den ©lut
satsen, att den nu började stora fri
hetskampen i Nordafrika kommer 
att sluta med det franska koloniväl
dets fall. Antingen kommer väl 
arabernas och kabylernas nuvarande 
ledare, Abdel-Krim, eller någon 
hans snara efterföljare att fullborda 
•"erket. 

Beträffande Turkiet säger siaren: 
"Halvmånen, detta förtynade väsen, 
skall åter hastigt tilltaga", d. v. s. 
bliva full och kraftig. Detta står 
förmodligen i intimt samband med 
en annan utsago, .att England .skall 
mista sitt världsvälde genom1 kamp 
i den utrundande månens land. Må
nen betecknar enligt siarens ut
trycksisätt alltid muhammedanismen. 
Gäller nu detta vår tid, som mycket 
synes tala för, kommer England 
isnart i krig med Turkiet t. ex. om 
Mossul, samt blir besegrat genom, 
att alla de muhammedanska folken 
deltaga i kampen, vilken naturligt
vis aldrig ©kulle kunna få en sådan 
utgång gent emot Turkiet ensamt. 

Förmodligen beträffande Tysk
lind i nuvarande läge heter det: 
"När folkstämningen slagit om (som 
redan i väsentlig mån skett i och 
med Hindenburgs val till president) 
hotar fängelset dessa, som under
skrivit det förnedrande kontraktet 
(Versaillefreden). De förpinade sko
la resa sig (avser förmodligen både 
araberna och tyskarne) och republi
ken (den franska) kommer under 
yxan". Ett nytt stort världskrig 
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«Att stå under toffein." Hur har detta 
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BREVLADA. 
Louison. Vi använda aldrig ar-, 

tiklar i vilka man Säger "du skall" 
eller "du skall icke". Vi skriva för 
vuxna människor. 

Göran II. Håhå! Nej. 
S. G. Saken är oss fullständigt 

främmande men så ond är nog inte-

världen. 
J .  - / . ,  B .  I ) . ,  F .  L—g.  Kanske 

framdeles. Vi behöva en smula be

tänketid. 
Ester G. Det hela torde bero på 

en missuppfattning. -Gott kurage 
bara och 'det mesta i livet reder sig-

hotar alltså enligt Nostradamus 

inom en rätt nära liggande tidpunk „ 

att utbrista. 

Stockholm den 4 ang. l^25' 

FRÅN KVINNOVÄRLDEN. 

I sin till skolöverstyrelsen mgiv' 
na årsberättelse uttalar sig f°^s 

leinsipektören i Blekinge, Hugo ' ^ 
ström mot gift lärarinnas kvarståen
de i skolans tjärnst. Hennes tjäns 
göring, framhållee det, blir på gr 
av årligen återkommande ^ 
tjänstledighet oregelbunden, och 
det fall där hon är ensam fe®** 
försörjare lägger banunw'te e . 
mer och arbete för .stort ^ 
hennes intresse och kraft or 
hon skal kunna sköta sin s o J 
på ett tillfredsställande satt, ^ 

HT Sandström uttalar sag « 
mot de pensionsberättigade 
nornas kvarstannande i tjän 
ta förhållande utestänger na ^ 

de m â u;iffa :̂ rbT -̂
sam finnas fran att. i 

Den franska noten i säkerhetsfrå
gan 'har nu tillställts Tyskland, som 
eiikänt mottagandet. 

Det har besannats, att den tämli
gen litet givande, notväxlingen nu 
är «hit. Man står .i stället redo att 
upptaga muntliga förhandlingar, 
fönst mellan de närmast, intresserade 
regeringarnes juridiska experter och 
därefter, om allt utvecklar sig i öns
kad riktning, mellan utrikesminist
rar ne. Frågans läge anges såsom 
"icke ogynnsamt" 'vilket ju låter 
löftesrikt. 

M. Caillaux, fransk finansminis
ter och trollkarl i finansärenden, har 
under veckan besökt London, där han 
konfererat med engelske finansmi
nistern Churchill oim Frankrikes 
krigsskuld till England och dess 
gäldande. Vad det nu gällt att fast
ställa har varit de årliga avbetal-
ningarne. Frankrikes högsta bud 
var 180 miljoner kr. pr år, under 
det att Englands lägsta fordran var 
252 miljoner. Striden var hård och 
slutligen höjde Caillaux sitt anbud 
till 225 miljoner, varefter han lät 
packa, sina koffertar till tecken på 
att ban under inga föhållanden äm
nade gå högre. Churchill gav under 
sådana förhållanden vika och M. 
Caillatux for hem med den prelimi
nära överenskommelsen på 225 mil
joner, vilken nu skall gillas ., eller 
förkastas av franska regeringen. Ett 
gillande torde vara säkerställt. Det 
fcramer att taga 62 år innan 1 rank-
rike gäldat sin skuld till England! 

Nu närmast kommer frågan om 
ordnandet även av den franska krigs-
gulden till Amerika, 

Överallt är man i färd med att 
reda upp sina tilltrasslade och dåli-

affärer från kriget, vilket till 
'^tydande del fördes på kredit. Det 

nog ingen angenäm sysselsätt* 
för folken, men det tyder i alla 

^1 på återvändande ekonomisk häl-
att man gör det! 

Från Marocko iständiga franska 
^gerbulletiner! Trupperna bryta 
'^otståndligtt fram med hjälp av 
luftkryssare, bomber och tanks — 
^et är ju inte särskilt underligt eller 
ârorikt mot en fiende med så begrän

sad krigsutrustning som Abdel-Krim 
och hans mörkhyade krigare. 

I Syrien, där Frankrike har sitt 
kolonialkrig nummer två, synes upp
rorsrörelsen vinna i omfattning. De 
franska tidningarne ha ingenting att 
berätta, men de engelska, beteckna 
läget som bekymmersamt för frans
männen. Ett rykte vill veta. att de 
hit dirigerade franska kolonialtrup
perna icke äro fullt pålitliga. 

Som viktigaste oväderscentrum 
måste dock Kina betraktas. Någon 
klar överblick över situationen äger 
man icke. Det från Kanton utgång
na 'förbudet för engelska och japan
ska fartyg att gå i kustfart i de 
kinesiska, farvattnen (från hamn till 
haimn) har icke någon officiell ka
raktär, då det är en själv tillsatt re
gering som 'utfärdat det. Men det 
kan i alla fall vara effektivt. Allt 
beror på i vilken utsträckning de 
kinesiska arbetarne i hamnstäderna 
hörsamma uppmaningen att icke los
sa eller lasta, de engelska och japan
ska fartygen. I den kinesiska ak
tionen ingår även en målmedveten 
strävan att avstänga Hongkong, som 
är engelsk kronkoloni .och porten för 
Världshandeln i Kina, från den ki
nesiska marknaden. 

Den främlingsfientliga rörelsen i 
Kina har härmed riktat ett fruk
tansvärt slag mot de engelska af
färsintressena först ooh främst på 
platsen men även i England. Den 
stora engelska bomullsindustrien har 
en av sina förnämsta marknader i 
Kina och har absolut icke råd att 
förlora den. 

England han helt enkelt idke låta 
de kinesiska händelserna utveckla 
sig i den inslagna riktningen. 

Men fhur skall 'det kunna fram
tvinga en ändring? Genom krig? 
Genom blockad av de kinesiska ham
narne? Eller på vilket annat sätt? 
Det är den stora frågan. 

(Eftertryck förbjudes.) 

ekonomisk marodering. 
Av Lektor JENNY BICHTER VELÄNDER.  

Svenska Kvinnors Medborgarlörbunds artikelserie. 

Göteborgs Iduri 
har den 15 sept, sista sarnkvamet i 
den nuvarande lokalen, Kungsgatan 

63-
När föreningen för ett år sedan 

flyttade in i denna våning, fann man 
den rymlig nog, men det stora med
lemsantalet och den livliga anslut
ningen till de angenäma samkvä-
men kom den snart att verka träng. 
En flyttning syntes allvarligt på
kallad och kommer även att äga rum 
i slutet av sept, Föreningen flyttar 
då in i vackra och rymliga lokaler 
i första våningen i fastigheten n.i 
21 vid Kungsportsavenyen. 

Programmet under höstsäsongen 
är under utarbetande. Förutom sam-
kväm, föredrag, diskussioner och 
klubbaftnar kommer man att anord
na kurser i italienk konversation 
samt cirklar i litteratur i förening 
med kurser i välläsning. Avgifter
na bli synnerlign låga. Anmälning
ar om deltagande kunna göras hos 
föreningens sekr. fröken A. Holm
berg, tel. 41480. 

Den revolutions ri n g av jordens 
kommunikationsväsen, som ångan 
och elektriciteten åstadkommit, har 
gjort slut på merkantiUsmen men 
har också givit den ekonomiska li
beralismen så stort svängrum, att 
den gått ut över sina egna gränser 
och överskridit sin bristningspunkt. 
Dess dröm var att göra jorden till 
ett enda jättehushåll och den be
traktade dess tillgångar som out
tömliga/ Konsten var bara att ex
ploatera dem, och detta skulle bäst 
ske genom att släppa konkurrensens 
fogdepiska lös. I kamp och tävlan 
skulle människorna förvärva de 
egenskaper och färdigheter som be
hövdes för att ordna det hela till 
allas båtnad. Var och en skulle 
finna sin rätta plats och skapa sin 
lycka. Genom den allmänna röst
rätten skulle var och en göra sig 
gällande i det hela. 

Utgången av experimentet .mot
svarade icke förväntningarna. De 
stora, de starka, de slipade, de lis
tiga fingo en glupande aptit och 
full tillfredsställelse av densamma,' 
ty en fattig liten röstsedel räckte 
icke- till att skydda de svaga., de 
små, de hederliga., de ideellt lagda. 

Detta tillstånd framkallade so
cialismen, som .anklagade den eko
nomiska liberalismen — som mås
te noga särskiljas från den politiska 
liberalismen — för att äventyra 
hela bushållet genom, bristfällig or
ganisation. Socialismen och dess 
extrema konsekvens koimmunismen 
sågo räddningen däri, att en förnuf
tig ordning genomfördes och var 
och en underkastade sig densamma. 
Den skulle genomföras av ett för
nuftigt väsen, som kallades staten 
och som utgjorde alla människor. 
Det stora hushållet skulle nämligen 
få en fullkomlig förmåga att extra
hera ut ur sig sitt finaste förnuft 
och därav bilda statens regering. 
På grund av denna sin kvalifika
tion var den i stånd att bereda stöi-
sta möjliga lycka åt alla, och den 
stora massan hade bara att lydigt 
underkasta sig dess förordningar och 
administration. Bolsjevikerna ha 
drivit denna optimism till sin spets 
genom att upphäva individens rätt 
till samvete, arbete och egendom 
på andra villkor än bolsjevismens 
och förpassa ut ur hushållet var och 
en som icke fogar sig. 

Brytningarna mellan de många 
olika ekonomiska systemen fram
kalla det koas, som vår tid bevitt
nar, ett koas, som är som skapat 
för ekonomisk marodering. 

En marodör är en karl, som föl
jer krigshären men icke underkas
tar sig°befäl och lagar utan opere
rar på egen hand bland den värn
lösa befolkningen, plundrar, mördar, 
skändar, bränner på arméens opera
tionsfält, med dess uniform som ca
mouflage och med en alltid miss
brukad kunskap om dess praxis och 
planer. Marodören idkar rövarliv 
för egen vinnings skull. Han är 
utan heder, utan ansvarskänsla, ar 
till samma skräck och skada för de 
eo-na som för de främmande. Stun
dom händer det, att marodörerna 

ftärs oel) tvärs i bil. 
Av HEDDA KEY-RASMÜSSEN.  

gadda sig samman under ledning av 
de mest slipade -bland dem och het
sa soldaterna mot befälet och vice 
versa, tills de få makten i sin hand. 
Då går den vilda jakten lös över 
de ekonomiskt väl situerade stater
na. Det stolta Rom föll icke för 
hunner och vandaler utan för de 
marodörer det ammat med sin egen 
goda, närande mjölk. 

De ekonomiska, marodörerna ha-
samma kynne. De .så intet och för
samla intet i ladorna, men när sköl
den är bärgad, ta de band om den 
och godsägare och lantarbetare få 
nöja sig med agnarna efter deras 
tröskning. De arbeta icke i fabri
ken men ta hand om den färdiga 
varumaissan och aktieägare såväl 
:soim arbetare få nöja sig med vad 
de kasserat av produktionen. De 
äga inga skogar men de ödelägga 
skogen för att få dess värde omsatt 
i sådan form, att de kunna göra. sina 
trollkonster därmed. 

Katastrofen kommer i arméen, 
när marodörerna gadda sig samman 
och genom upphetsning och uppvig
ling få soldater och officerare i för
nuftlös kamp mot varandra. Kata
strofen kommer i det stora hushål
let, när marodörerna fått i gång ett 
allas krig mot alla. Därunder vän
des den allmänna uppmärksamheten 
bort från deras manipulationer. De 
ställa till rabalder, när hälst till
fälle givs, och underhålla elden vid 
varje brandtillfälle, som åistadkom-
mits genom brottsligt eller o varligt 
handskande med så farliga saker 
som rasantipatier, dogmatiska tviste
frågor, religiös intolerans, 'författ
ningssvårigheter i de olika .staterna, 
i sociala missförhållanden. De äro 
med i fredsfördrag och andra upp
görelser för att smyga in en tänd-
sats, isom kan åstadkomma nya olyc
kor vid lämpligt tillfälle. Den eko
nomiska marodören är svart, vit, 
gul eller röd1, som det passar för till
fället, Han är jude, grek eller bar
bar beroende på vad han har för en 
kupp i kikaren. Huvudsaken är, 
att kriget alltid hålles i gang, ty 
marodörerna äro slagfältets sjakaler 
och hyenor. 

Var äro de? ^ arför later klokt, 
folk dem hållas? 

Kunde man få tag i dem, vore 
det ingen fara, Det är i skydd av 
natt och mörker, som sjakaler och 
hyenor smyga fram pa fält, som 
ödelagts av krigets vanvett. Det är 
i skydd av människornas stora blind
het, som de ekonomiska marodörer
na ta för sig, när de andras politiska, 
religiösa och andra vanvettiga strider 
givit dem deras goda chanser. 

Staten kan skydda sig mot ma
rodering endast genom att den är 
genomsyrad av allmän heder och 
kan organisera en ur denna emane
rande manstukt. Icke heller för 
jättehushållet finns något annat me
del. 

• Disponerar det stora hushållet 
dessa medel? 

Sommardag. Tidigt. I det öpp
na fönstret ses ljusets- vita. aning 
glida fram över den blanka insjön. 
Man kan nästan förnimbart skåda 
den drömtunga natten resa sig och 
ljiudlöst skrida in under bergets fot. 
— för att i dess djupa klyfta göm
ma den sammanrullade, lätta man
teln. Sakta blottade ligga nu i hela. 
sin daggfriska skönhet insjöns alla 
små lövklädda öar, samlade kring 
den mittersta, höga klippan, krönt 
av granspiror, som en tempelö. A li
ken dag för en so imma tur! 

"Hallå"! ljuder det plötsligt un
der fönstret: "vill du se hur man 
sätter på en bilring"? 

Väckt till verkligheten, hoppar 
man fort. i kläderna, och ut i skogen, 
där under täta furor och en pres-
senning fäst på läkter. ett proviso
riskt garage skyddar vännen Over
land, och livligt följer man nu dess 
av- och påklädnad, under fackmäs
sigt exponerande av alla dess käns
liga egenskaper — ty han är den 
viktigaste personen för ögonblicket. 

Trots att man bor djupt inne i de 
stora kronosbogarna på en viss punkt 
norr om Motala och öster om Mede-
vi känner man sig ultra modärn. 
tack vare den. A ad betyda tid -och 
rum numera? — man nästan förlo-

Nej. Därför är det i fara att kvä
vas just då det. är färdigt att ta 
form och gestalt som ett gott och 
väl försett hushåll. 

rar samaiihanget då* man hör disku 
teras: "ska vi luncha i Wadstena? 

nej varför inte hellre i Gren-
na, så får du se Ribbagården! — 
Ooh sedan ta vi Medevi med sin 
grötlunk till kvällen — och i mor
gon åka vi till Gamleby! — Hur 
långt är det? •— Bara tolv mil!" 
Och så gå vi på —r dag för dag, 
än bese vi Motala, Varamo "havs"-
bad vid Vättern — kanalledens 
sjöar vilka vi dansa runt — slussar, 
kloster — .skogar, slott och kyrkor. 
Tid och rum ha vi praktiskt taget 
i vår makt. Och äventyret, det obe
räkneliga, landsvägsäventyret, som 
en lång tid varit begravet med 
Blanche's och v. Brauns romaner i 
en kista på vinden — det susar nu 
befriat i kapp med bilen under den 
"landsvägens renässans", Erik Lind
orm i Sv. Dag. fann ordet för. Och 
det är sannerligen så roligt, att man 
visst aldrig mer 'hyr rum vid någon 
badort eller brunn — för att sitta 
och stirra samma bordsgäster tre 
månader in i ögonen. Icke sedan 
man fått smak för och kan bestå 
sig detta rörliga sommarnöje. Det 
är icke möjligt annat än att den 
utbredda äganderätten till bilar 
•ikall bana väg för detta sätt att 
'begå" sommarens friluftsliv, så 
rationellt, så enkelt och friskt som 
det är. Var lapar man. luft på ett 
sådant sätt? Även den plågsam
maste värmebölja kan man tukta 
med bil. den måste röra på sig. 
den splittras sönder av farten till 
svalka och brus. Och sedan vi vant 
oss vid bil-livet äro vi snart mogna 

för kontinentens karavan- och cam-
pingliv. som ofelbart kommer och 
delvis redan är på väg till oss. Lite 
var stans ser man nu mera tält upp
slagna och pigga, ungdomar titta sol
brända ut på de förbifarande; poj
kar från slätten söka sig till sko
gen. de som bo i skogen marschera 
med packningen på ryggen ner till 
havet. Det hela rör på sig. mer 
personligt och fritt än förr — kul
turlivets skarpa tempo om vintern 
avkopplas utan saknad till primitiv 
enkelhet ooh vila i sommarvinden. 
Och nian lär sig se, uppfatta och 
njuta av landsvägen och dess poesi 
på nytt — om man nota bene har 
ett sunt förstånd och icke en bil-
demon vid ratten! 

Ty då, med detta sunda förstånds 
hjälp stannar man i tacksam andakt 
på de vackra höjderna med de lång
sträckta dalarnas perspektiv, där 
ljuset ligger på toppen av högsta 
berget, likt. ett örnrede av sol — då 
hejdar man bilen på alla broar, där 
stora vatten mötas, skiljas eller sam
las, — då följer man ängarnas växt 
och hagarnas idyll längs vägkanten, 
då söker man upp det egendomliga, 
som gömmer sig bakom allfarsväg. 
Såsom t, ex. vid Spångenäs nere i 
Småland då föraren plötsligt ropar: 
"Ha vi tid att offra tio minuter?" 
'Visst"! — "Ut då — och uppför 

backen där"! Uppför en getstig, 
bland tallrötter, stretade vi upp till 
den totalt väglösa villa, Marcus Lar
sons originelle son byggt sig, på 
toppen av ett berg. Där sitter den
ne son av ett snille, ooh älskar ha
vet och målar mariner men ser ut 
över ett ändlöst skog- och slättland
skap i total ensamhet. Och man 
hejdar alla kommande och gående 
alldeles ogenerat — i den mån de 
inspirera därtill! — man språkar och 
bekantar sig, ty när allt kommer till 
allt blir väl ändå alltid männis
kan själv den intressantaste behåll
ningen, det bästa studiet, det levan
de i tavlan och minnet! Så t. ex. 
minns man bäst av några timmars 
färd en envis, trilsken småländsk 
bondprafil, som länsman tog i upp
tuktelse för det s. k. grus bonden 
påkörde sin vägbit, grus, som mera 
liknade medelstora kattskallar än 
det makadam bilringar tåla. Och 
länsmannen vände sig till oss, stor
skrattande: "vet ni va' han sa'?' 
Jo, han påstår han vill leva i  frid 
med sina medmänniskor! 

Och nerverna? Huru tåla de detta 
slags påfrestning? Ja, det blir ju 
vars och ens sak att pröva, Mina 
sto-do gott provet, även när vi med 
högsta fart togo en backe och utan 
varningssignal mötte en bildåre i 
högsta fart på väg ned för samma 
backe till ett tåg som redan pep. 
Pang! det gick som på ett hår att 
klara. sig. Man ser varandra lik
som lite yrvakna i vitögat och be-

DRICK FRIMÄRKS THE Sc &M rli<3e" 



2 K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

S K A H 1 1 I A V I S I A  

K R E D I T A K T I E B O L A G E T  
GÖTEBOKft - STOCKHOLM - MALMÖ 

A v d e l n i n g s k o n t o r  
ö v e r  h e l a  l a n d e t  

Egna fonder Kr. 182,000,000:— 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

T elegramadress 
U K  r e d i t b o l a g e t "  

H e m m e t s  t i d n i n g  
— är — 

Göteborgs  Aftonblad 
Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar i olika 

f r å g o r ,  b e r ä t t e l s e ,  

f ö l j e t o n g ,  k å s e r i e r .  

Pr kvartal 7.50 fritt hemburen. 

Lösnummerpris 10 öre. 

••••••••••ar•••••••••••••••»••••••••••• 

Inf. gen. Gröteb. Tandl.-Sällskap. S 

! Tandläkare KARIN THORLElFj 
5 Kungsportsavenyen 29. Tel. 11789. J 
• • 
• Vard. 1—2 el. efter överenskommelse. î 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B  

1 Täft.?r satsen att vår Herre ännu 
stundom är de dårars förmyndare, 
' ire sig de gå på två ben eller susa 
förbi i bil. 

Och så konstaterar man att lands
vägen såsom .sådan mår bättre av 
denna biltrafik. Den får en helt an
nan vård nu. Den breddas, den tuk
tas imed bi t varg, den grusas frikos
tigt-, den ryckes mer tydligt in i geo
grafien och historien genom dessa 
nytillkomna, ymniga vägvisare över
allt och en riklig mängd röda tri
anglar visa människans visdom och 
omsorg om människans knappt 
spunna livstråd. 

Skulle jag nu i en hast söka sam
manfatta dessa mera generella in
tryck av en buss- och bilsommar härs 
och tvärs genom Östergötland, Små
land och Halland så blir det givet 
den doftfyllda luften som tar priset. 
De brusande vågor av linddoft, klö
ver och hödoft, som likt plötsliga 
svallvågor omslöto oss, är en oför
glömlig vällustsensation. Och så 
skörden! Denna, skörd utan like, 
som tycktes få marken att svikta! 
Huru ofta man såg dessa mass
bildningar av skylar, hässjor och 
satar, stirrade man lika häpen, 
undrande om det var på denna lilla 
biten jord de vuxit? Skyhöga hus
längder av hö, kunde stå ett par, 
tre stycken på samma äng, ty inga 
lador förslå i år! Vårt s. k. fattiga 
Sverige såg man ingenstans — ett 
stort välstånd i utmärkta byggna
der, välskött jord, underhållna bro
ar och hä-gnader och ett välklätt, 
välfött folk — det var vad man med 
glädje och tacksamhet såg i stället. 

Men få se om bönderna äro nöjda? 
— De säga nog att skörden mattat 
jorden, för att ha något att säga! 

Den blommiga, färgglada lino-
leummattam är icke den enda tänk
bara. Yi föra mattor i såväl vackra 
marmor- och kakelmönster som i na
turtrogen parkett. Ni finner — med 
andra ord — bos ess just vad Ni 
behöver. "Linopeters", Kungsports-
-latsen 2. 

Er eden är det enda ärorika mål 
för en vis och upplyst regering. 
Det är icke en stats' vidd, som ut
gör dess lycka och dess självstän
dighet; det är dess lagar, dess han
del och framför allt dess national-

anda. 
Carl XIV Johan. 

PÄHI.Oll 

JUVELER 
i modern infattning fördelaktigast 

hos 

lezsxm 
Hov juvelerare. Ö. Hamng. 41. 

"Htt etå under 
toffeln." 

Rur bar detta talesätt 
uppstått? 

Vi använda ofta gamla talesätt 
utan att ha någon aning om hur de 
uppstått. Om man i en bild skulle 
återge t. ex. talesättet ' att stå under 
toffeln' komme den antagligen att 
visa en «animal o-ndsint kvinna som 
hotar sin stackars kruka till man 
rati en toffel i handen! 

En smula eftertanke borde dock 
säga oss, att en kvinna, som söker 
ett tillbygge, inte tar en toffel, när 
det finns så många andra effektiva
re ting i den husliga utrustningen. 

Talesättet "att stå under toffeln ' 
har en helt annan och romantisk 
upprinnelse. 

Augustinermunken Benediktus 
Anselmus berättar därom i en av 
sina skrifter: — I längesedan gång
en tid levde i Tyskland en riddare, 
Polyphem med järnpannan. Vid en 
stor torneringsfest som påven och 
iden tyske käjsaren gemensamt an
ordnat för att högtidligbålla sin för
soning efter långvariga misshällig-
heter, ålades riddarne att dela upp 
sig i två olika grupper, av villka den 
ena skulle bära påvens färger, ett 
rött korsband, och den andra käjsa-
rens guldrandade bandrosett. 

Riddar Polyphem svor emellertid 
en dyr ed, att han icke ville bära 
något tecken på vasallskap och var 
beredd att trotsa både påve och käj-
sare i detta fall. 

Hans gemål Beatrix, som i lik
het med andra höga damer deltog 
i festligheterna, fann hans uppträ
dande oresonligt och oklokt och bad 
att Polyphem för hennes skull måt
te giva vika. och vid sin hjälm fästa 
antingen påvens eller käsjarens 
tecken. 

Riddaren bedyrade den sköna 
Beatrix sin hängivna kärlek, men 
sin föresats villa, han icke frångå. 

Scenen blev alltmera upprörd och 
under strömmande tårar förklarade 
Beatrix, att hon förstod, att hennes 
make icke längre älskade henne! 
Därmed skyndade hon in i sin kam
mare och slog dörren i lås efter sig. 

Den tappre riddaren stod där be
stört oelh upprörd i sitt hjärtas djup. 
När de smattrande trumpetstötarne 
i samimia ögonblick kallade riddarne 
till kamp grep den jättelike Poly
phem den lilla guldstickade toffel 
Beatrix vid sin hastiga sortie tappat 
och fäste den vid sin hjälm. När 
riddaren red in på to-rneri-ngsbanan 
tillropade honom, härolden: 

—• Ställer du dig under käjsarens 
snira eller under påvens kräkla? 

—• Under toffeln! svarade Poly-
phem bistert. 

Sedan han utgått som ensam seg
rare ur den väldiga tvekampen och 
käjsarens .syster hängde över hans 
skuldra segerpriset, ett guldstickat 
axegehäng, tillviskade hon honom 
skämtsamt: 

— Herr Riddare, I ställd-en er 
icke under käjsaren och icke häller 
under påven. Er kan ingen män
niska övervinna, men under toffeln 
stån I dock. 

Detta yttrande spreds och blev 
allmänt känt samt bevarades även 
till eftervärlden. 

S. A. S. 

De äro ute på en bröllopsresa och 
föremål för en livlig uppmärksamhet 
från sina medresenärers sida. När 
de skola stiga, av vid en station, sä
ger unga frun förtvivlad: 

-— Kära Gustav, låt mig bära 
handväskorna, .hattaskarne, paraply
erna och pläden, så att folk kan tro, 
att vi varit gifta ett år åtminstone! 
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l&ålla vår tids mödrar 
måttet? 

Ovanstående fråga — hur många 
människor är det icke som göra sig 
den i våra dagar och nästan med 
en känsla av hopplöshet och för
tvivlan! Vad som föranleder under
tecknad att just nu framställa den 
är några rader i art. "Man och kvin
na skapade lian dem" i ett föreg. 
n:r av denna tidning: De. lydde: 
"att vara maka och mor — — 
att vara ungdomens fostrare och le
dare, att som danaren av folkkarak
tären ha mänsklighetens öde i sin 
hand." 

Hur många, mödrar — är det väl 
ens så många som tio på tusen? •— 
som ha någon känsla av, någon tan
ke på att folkkaraktären är av-
hängig a.v hur de uppfostra sina 
barn? Att de som mödrar ha mänsk
lighetens öde i sin hand och äro an
svariga för detta öde? 

Låt mig återge ett på samma 
gång vägande och hovsamt uttalande 
i denna, fråga av en känd engelsk 
skri ftställarinna Anne Sturges Du-
ryca, Hon skriver i Century Ma
gazine : 

"Ibland då man ger sig tid till 
eftertanke, dyker det upp i ens sin
ne en aning om att alla brister, allt 
det som tynger och hämmar, d: 
misslyckaide ansträngningarna, de 
tragedier och katastrofer, varav den 
moderna, världen så mycket hemsö-
kes, till stor del härleda sig från 
behovet av en omvärdering hos vår 
tids mödrar av vad -moderskapet in
nebär. M öd ra nie äro ju de förnäm
sta kemisterna i de laboratorier, där 
männen danas, iell-er snarare alke-
misterna, eftersom det alltid måste 
ingå en smula trolldom i deras 
konst. 

Efter det stora kriget och den 
många gånarer påtagligt värdelösa 
freden har mänskligheten fått sina 
öoon öppnade för det faktum, att 
männen, de bästa och mest helgjut
na männen, i trots av att de äro re
sultat av de bästa och tidsenligaste 
uppfostringsmetoder, likväl svårli
gen kunna motsvara ide stora for
dringarna på dem i de invecklade 
situationer, som nutidens nltra-in-
vecklade värld framkallar. 

Det kan lifga inspiration ocli ett 
mycket välgörande hopp i den tan
ken, att vi kanske sett åt galet håll 
för att få vårt människopToblem 
löst, 

— Ingå ist-o-ra män mer, säga vi. 
—• Ingen vis nog för att kunna 

sköta världens förbryllande affärer! 

— Alla nutidens män äro för 
små! 

Männen äro lika stora som de ha 
varit, t. o. m. större på så isätt, att 
de oåterkalleligt fogat tillsammans 
genom radio, flygskepp och en ny 
internationell ande de hittills åt
skilda. delarna av världen, som 
hädanefter måste betraktas och be
handlas som enhet. 

Vi handicapas nu för tiden ej a,v 
människornas litenhet utan av stör
re och mera invecklade förhållan
den, som kräva ett alldeles nytt 
sätt att fostra människor. 

Framtidens mödrar måste skaffa 
sig vidare vyer, högre inspiration, 
djupare inblick i den oändliga 'bety
delsen av de människosjälar, som 
lämnats i deras vård, och en mors 
förhållande till dessa. De skola be
trakta sig själva som endast tillfäl
liga väktare för dessa liv, som först 
äro deras egna och sedan tillhöra 
framtiden. 

De skola ej ise på sina barn så
som föremål värda intresse, därför 
att de äro deras egna, utan på sig 
själva såsom ett endast övergående 
intresse i förhållande till barnen. 

Den fysiska kärleken skall få en 
mindre framträdande plats, person
liga känslor, t. o. m. sådana som 
fötts av plikt, skola undertryckas. 
De skola betraktas som underordna
de den högre kärleken — den kär
lek, som anser barnets individuella 
rättigheter, krafter och verksamhet 
av betydelse ej endast för den när
maste omgivningen utan för världen. 

Då skall eri ny människoras upp
stå, som ej iskall finna sin glädje 
i att uppfinna ide mest fulländade 
metoder för att kunna döda. utan i att 
kunna leva på ett rikare och full
komligare sätt och i att fostra liv, 
siom skola gagna hela människo
släktet i stort så väl som de allra 
närmaste i hemmet. 

Om vi ej kunna få fram denna 
typ ur 'den människoras, som dana
des av iden gamla tidens mödrar, .så låt 
osis då se efter ett nytt slags möd
rar såsom vårt hopp för framtiden. 

Om den gamla sortens f östra rim-
nor ville kasta ut sina kraftlösa, de-
kokter, tvätta av sin sentimentalitet, 
s krabba bort sina isimåsinnade, vä
sentligen själviska bevekelsegrun-
der, skulle de kainslke kunna distil
lera fram någon ny och mäktig, 
magisk moderlighet, någon andlig 
utilistisk essens', varigenom den bli
vande världsborgaren skulle kunna 
växa till hittills oanade proportio
ner. 

En sådan mor skulle i sann själv
förnekelse genom att ställa sig själv 
fullständigt i skuggan kunna med-
hjäl-pa till att framställa för fram
tidens unge Narcissus ett självport-
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H a r  N i  
n å g o t  
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att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgon pos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker Ni 
N Å G O N  

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

'  Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 

i II 111111111111111 • 111111111111111111111111111111 • 111111 • i • 11111111111 

i 

Våren Svenske/ 
Sedan de Svenska skofabriker
na börjat förse skodonen med 
gummiklackar hava vi tillverkat 
en speciell klack för dessa. 

Denna klack, som med ett pryd
ligt, elegant yttre, förenar ringa 
vikt och enastående slitstyrka, 
s ä l j e s  u n d e r  b e n ä m n i n g e n  

Glgklack 
och har å slitytan jämte namnet 
Viskafors ett elghuvud i relief. 

Köp uteslutande skodon med 
denna klack, som överträffar 
alla andra i slitstyrka. 

Å ett Svenskt skofabrikat krä-
ves Svensk klack. 

S K A N D I N A V I S K A  G U M M I  A K T I E B O L A G E T ,  

VISKAFORS 
Xrcmbz 

A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 

V I S K A F O R S  
fabrikat till fabrikspriser. 

SKOLIItiSKOR 
Svinpressad oxhud 

Praktiska storlekar från kr. 6.— 

i vaxduk av enastående kvalité, 
ytterst moderata priser (med och 
utan lås). 

i smarting fullt vattentäta, tåliga 
och varaktiga. 

Våra modeller åtnjuta stor po
pularitet bland skolungdomen. 

JOHN A. GMM 
Korsgatan 12 - Göteborg. 

rätt, som vore värt, att han på all
var betraktade det, emedan det skul
le utgöra bilden -a<v iden normalt, 
fint avpassade medborgaren i uni
versum, vilken skapelsen just nu i 
ångest och suckan håller på att 
framföda. 

Edith MacMillan. 

Inom egna gränser. 
Vårt kungapar ihar besökt Hel

singfors därmed återgäldande finske 
presidentens tidigare besök i Sverige. 

De tal statsöverhuvuden vid till
fällen av detta slag utväxla bruka 
ju alltid vara högstämda och ge ut
tryck åt de berörda follkens ömse
sidiga känslor av aktning och sym
pati, men var och en som ägnat upp
märksamhet åt mötet i Finlands hu
vudstad har icke kunnat undgå att 
förnimma -den djupare, sannare 
klangen i dessa tal, som av pressen 
förmedlats till de båda folken, väc
kande genljud i otaliga hjärtan. Un
der hundraden av år hörde Sverige 
oeil Finland tillsammans, trofast 
delande öde, om ärofullt och lyck
ligt, om hårt och prövande. Sådant 
dröjer kvar i folksjälen, redo att 
ge svar om nöd skulle komima på 
för endera folken. 

I de stora internationella kyrkli
ga konferenserna i Stockholm och de 
pompösa former, under vilka de ägt 
rum, har man på sina håll i pressen 
velat se en kyrkans ansträngning 
— att dölja sin betydelselöshet i en 
värld som icke längre frågar efter 
henne. 

Men med verklig nedgång följer 
föTsagdhet och modlöshet. Det är 
sannerligen icke dessa känslor, som 
tala ur kyrkans myndiga framträ
dande nu, utan den styrka och hopp
fullhet som emanera, ur känslan av 
att verkligen vara och erkännas som 
en makt i världen. 

Skulle väl för övrigt pressen, som 
så noga avlyssnar allmänheten dess 
stämningar och önskningar, ägnat 
Stockholmsmötena ,så stor uppmärlk-
samihet, tillerkänt dem ett så obe
gränsat spaltutrymme, om kyrkan 
verkligen ingenting betytt för denna 
allmänhet? 

Lönestriden mellan Kalmar stad 
och de i kommunens tjänst anställda 
arbetarne, vilken kommit så mycket 
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över hela jorden. Rådfråga 

Vasa SlomsterhanilBl 
Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314—10365. 

Filial: Vasagat. 21. Tel. 5481. H fung1' 
tecknare, fotografer o g v^v'5': 

• v- varje 

ar enastående för 
fintvätt. 

•buller åstad, har nu bilagts. ])e 

slutliga till förlikning ledande för-
handlinigarne ha, meddelUs det 
"präglats av stor samförståeke och 
urbanitet". 

I stället för att framhäva detta 
verkligt glädjande faktum och visa 
saimima berömvärda sam förståelse 
och urbanitet, börjar man ute i 
pressen kitsligt -munhuggas om vil
kendera parten som står där beseg
rad, . förödmjukad och vanmäktig. 

Det är här som i krig, ur freden 
spirar genom hån och övermod nytt 
hat och nya strider. 

FRÅN KVINNOVÄRLDEN. 

Grevinnan Elsa Bernadotte har 
vid K. F. U. K.-ikonferensen i Norr
köping valts till denna sammanslut
nings ordförande efter fröken Sigrid 
Netzel som avsagt sig uppdraget. 

Egyptiska regeringen har anställt 
tre svenska, lärarinnor vid skolvä
sendet i Kairo -nämligen fru Dag
mar Berg, Stockholm, fröken Marta 
Young. Kristianstad, och fröken 
Arta Montan, Stockholm, som resp. 
inspektris, direktris och kindergar-
tenföreståndarinna. Platserna till
trädas i början av sept. 

Vår nya följetong. 

Det är oss en stor glädje att kun
na ge våra läsarinnor den följetong, 
som idag börjar under strecket, o® 
till vilken vi förvärvat ensamrätt or 

Sverige. Romanen av en av i>ng 
lands mest -kända och omtyckta m° 
d-ärna författarinnor, K at Myn ti10 

des, är helt enkelt briljant. 

Vem är det som vis-Läraren : 
kar? 

En röst: — Det är jag 

Läraren otåligt: 
Rösten: — Magister Anderson 

Vem är jag? 

N i  s p a r a r  

p å  E d e r t  j ä s t k o n t o  
o m  N i  t i l l  E d r a  b a k  
utes lu tande  använder  

onteDoros Jäsiiabriiis 
r e n k u l t i v e r a d e  

press jäs  t .  
Tillse därför i Edert. "Pf T«" 
Ni endast erhåller värt fabrik ^ 
handahålles i 1'2, 1- <>._«- S- P n 

i stauniolförpaeikinng^^^^^^^^^^ 

^entliga nöjen. 

L i l l a  
" \T>. 

T e a t e r n .  
Varje afton kl. 8. 

nFN STACKARS HERMAN 
kM2-2 och efter kl. 6. Tel. 7760: 

V e c k a n  3 0 / 8 — 6 / 9  
Kl 7 o. 9 varje afton å både 

lLADIUM och RIALTO 

püsKEPP OHOJ" 
^ med 

B U S T E R  K E A  T O N .  
Barntillåtet. 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

Slopa kaffet  och drick 
A CAP 

"Si^aUBrvackiungar i 100gr. nSOOgr . 
Ü-Joerkaa qd bästa fufljnogno kakaobenor 1 

oariai kand.namlir KAKAO 
. utan tifcni* au 

Den LJeüerkmiJa 
-J v-ru-1 KAKAO 
uncKcr den sedan dagiigeji. 

som smakat CAP 

Den unge nyblivne läkaren tele-
1 o ner ar till sin vän. den unge ny
blivne advokaten,och berättar trium
ferande att han fätt sin första pa
tient. 

— Skönt! kommer svaret. När 
du hunnit sa långt med honom, att 
han skall göra sitt testamente, 
rekommenderar du väl tmig? 

sa 

Oår andra människa. 
]^ågot om den mänskliga dubbelnaturen. 

Av * * *. 

Kär det i fortsättningen talas om 
i len åsyftas därmed icke uteslu-

Ljge den' klara distinkta idén, den 
'cri-ka reflexionen utan en medve-
tfåhetsakt, fallande såväl inom den 
f„entliga tankeverksamhetens som 
pslans, inbillningskraftens och 
'tankeströvandets'' områden. 

Vilken omätlig betydelse för män
skans karaktärsutveckling och 
handlingsliv allt det ha.r, som till
ärar sig inom denna tankevärld, 
liar sedan urminnes tider varit känt 
jv åtskilliga bland Orientens folk. 
Denna kunskap har i religiös form 
överförts av kristendomen också till 
Västerlandet där -den på ett avgöran
de och väIsignelsebringande sätt va
rit verksam i människornas liv. 

Den kristna uppfattning t. ex. 
att Gud rannsakar hjärtan och nju
rar, att tankens, känslans och fan
tasiens värld ligger öppen för hans 
Hick, har otvivelaktigt mäktigt bi
dragit till att hålla det mänskliga 
själslivet friskt och rent, hindrat 
frestelserna att finna fäste därinom. 

Men samtidigt med den under 
förra århundradet inbrytande perio
den av otro och religiös liknöjdhet, 
vilken nu för övrigt tyckes ha pas
serat sin kulmen, förlorade det 
mänskliga tankelivet det religiösa 
stödet, den religiösa tukten och 
framstod som ett privat för alla 
främmande inblickar skyddat hem
ligt rum, där människan kunde till-
lita. sig ungefär vad som hälst. 

Peu allmänna uppfattningen tor
de vara, att det är utan vikt vad 
tanken nå lediga stunder sysslar 
med och har nöje av, att det hela är 
en.stundens förströelse, i nästa ögon-
llick förflyktigat -och spårlöst borta. 

Denna uoufattninig har under de 
senaste åren och i någon mån rub-
tats av de kända rörelserna "New 
Thought", "Christian Science" och 
särskilt "Couémetoden", vilka, ju 
alla tala. om just tankens makt, om 
iin icke på långt när i hela. dess ut
sträckning utan endast i vissa avse
enden. 

Slutligen har den nya psykolo 

gien genom en rad av populära ar
beten börjat berätta för allmänhe
ten om den avgörande betydelse tan
kelivet., däri innefattat även käns
lans och fantasiens spel, har i fråga 
om icke blott personlighetens utveck
ling utan även själslivets sundhet. 

Belysande för de farliga konse
kvenser i sistnämnda hänseende en 
okontrollerad fantasilek kan draga 
med sig är en berättelse ingående i 
ett föredrag som den engelska läka
ren d:r Helen Boyle hållit inför 
S:t Marys Hospital Medical Society. 

En ung flicka som under flera år 
varit verksam ute i arbetslivet med 
de bästa vitsord, men isom levat ett 
rätt ensamt liv, föll en natt utan fö
regående sjukdom offer för ett ner
vöst sammanibrott. Hon fördes till 
ett sjukhus, där ,d:r Boyle var lä
kare. Den sjuka var .mycket fåor
dig och kunde icke lämna någon 
förklaring till vad soim hänt. Hen
nes tal var redigt och klokt, men 
ändå syntes något fattas henne. 
Hon blev efterhand allt bättre, ehu
ru ibland något tycktes tynga hen
nes sinne. Hon berättade, att hon 
var förlovad, -och att hon skulle gif
ta sig inen hennes fästman visade 
sig aldrig på sjukhuset. 

Slutligen utskrevis patienten som 
frisk, men d:r Boyle som .misströs
tade oim, att hon ännu var tillräck
ligt stark för det hårda arbetet ute 
i livet, tog henne i sin tjänst och 
förhjälpte henne till grundlig ut
bildning i massage. I fortsättning
en blev hon m,assois vid sjukhuset 
och skötte sig bra. 

Under denna tid for hon allt 
emellanåt in till den närbelägna sta
den, där hennes fetman bodde. 
En dag berättade hon djupt gripen, 
att han blivit allvarligt sjuk och 
kort därefter att han avlidit. Hen
nes sorg var stor och uppriktig och 
fullständigt uppriven bad hon om 
lov att få resa in till begravningen. 
Först långt fra;m på natten kom hon 
tillbaka, genomvåt av det strömman
de rägnet och fullständigt förbi. 

Dagen därpå berättade hon själv 

mant för d:r Boyle, att det hela var 
en fantasi, en dagdröm! 

Hon hade tidigare känt sig myc
ket ensam och fyllt sin lediga tid 
med drömmar om en manlig fantasi
gestalt, med vilken hon var förlovad 
och som hon skulle srifta sig med. 
T T o 
Kom sa det nervösa sammanbrottet, 
sjukhusvistelsen, tillfrisknandet, 
verksamheten som massös, det rika 
personliga utbytet med patienterna 
— hon var icke ensam längre, hon 
hade i sitt arbete funnit utlösning 
för sitt ömhetsbehov och behövde 
icke längre sin drömde fästman. 
Men denna, fantasigestalt hade ge
nom hennes ständiga dagdrömme-
rier antagit en sådan fasthet, 
blivit så verklig för henne, att 
hon icke kunde jaga bort honom 
ur sin tankevärld. Instinktivt sökte 
hon hjälpen i sin — fantasi. Hon 
drömde sig fästmannen sjuk och er
for lika stor sorg. som om fantasi-
leken varit påtaglig sanning. Hon 
fortsatte att. drömma honom allt 
sjukare, döende, död. Men icke ens 
detta var nog, hon måste -också jorda 
detta fantasistoft, för att kunna 'bli 
kvitt det. 

När hon reste in till "begravning
en", gick hon, sedan hon skaffat 
sig en blombukett, in på en kyrko
gård där hon kastade sig ned över 
en grav. Hon låg där i ett slags 
trance, timma efter timma, även se
dan det börjat rägna. 

Sent, på kvällen förde kyrkogårds-
vaktaren ut henne genom grindarne 
och hon tog nattåget 'hem. 

Flickan var nu, berättar d:r Bov-
le, fullständigt botad och blev i fort
sättningen en dugande -och verksam 
människa med ett friskt själsliv. 

Det är uppenbart, att utgången 
sk-ulle blivit en annan och olyckliga
re om icke d:r Boyle genom sitt in
gripande i den unga -flickans liv 
kommit -att giva just hennes tanke
liv en anna.n och sundare riktning. 

Det här skildrade fallet har otvi
velaktigt talrika, om icke alldeles 
likadana så dock liknande motsva
righeter. 

En så framstående psykologisk 
forskare som d:r Paul-Emil Lévy i 
Paris förklarar i ett av sina arbe
ten, att människan, soim tidigare 
ständigt påmints om sina plikter 
men nu uppkallas att i stället till
varataga sina rättigheter samt be
rövad stö-det -a.v en levande religiosi
tet, försvagad faller tillbaka på -sig 
själv. "Därav, säger han, denna 
allmänna .sinnenas depression, den
na ledsnad och modlöshet, dessa allt
för lätt medgivna ursäkter till pas
sionernas suveränitet, dessa så ut
bredda nervösa lidanden. Den 
mänskliga energien har kommit in 
på en dålig väg, men bevarar min
net av och saknar den förlorade rikt-
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ningen — 
Människan väljer sig själv, för

klarar -den nya psykologien.^ men 
h-o-n blir icke den som hon då och 
då i ett högstämt ögonblick eller i 
ett anfall av ånger och ruelse med 
ett krampaktigt uppbjudande av vil
jekraften anstränger sig att bli. 
Hon blir helt, enkelt sina vardags-
tankar, sina varda-gsfantasier, sina 
vardagsgärningar ! 

Hur lätt det mänskliga själslivet 
kan ledas in på en ond och farlig 
väg och hur det sedan genom ett 
osundt tanke- och fantasiliv kan 
fullständigt fördärvas visa-s av ett 
sådant som det Loebska fallet. 

Man torde minn-as fjolårets ohygg
liga amerikanska, mordhistoria i vil

ken de båda miljonärssönerna Loeb 
ooh Leopold stodo som de skyldiga. 
Anstiftaren till brottet var Loeb. 
vilken trots sin ungdom, sin rika 
begåvning och en utmärkt uppfost
ran avslöjade sig som den mest kall
blodige och förhärdade förbrytare. 

Rättegångsprotokollen berätta ge
nom ett par, i svensk press aldrig 
återgivna detaljer hur han blivit det. 

Hans guvernant vittnade, att Lo
eb som barn ända tills åtta års ål
der var av "little lord Fauntleroy"-
typen. alltså den yppersta gosstyp 
som kan tänkas. Från nämnda tid
punkt förändrades han emellertid 
allt -mera. han började snatta och be
gå småstölder överallt för att vid 
femton år uppträda som automobil-
t-juv. Guvernanten trodde, att Loebs 
sinnesändring berodde på dåligt in 
flytande av lekkamrater. 

Loeb själv avslöjade hemligheten. 
Jag gick, berättar han, som liten i 
söndagsskola och man uppbyggde ett 
samvete hos mig. När jag var åtta 
år läste jag en rolig bok. Jag minns 
inte vad den hette, men jag kan al
drig glömma en berättelse isom stod 
i den. Den handlade om en förbry
tare som rövad-e bort och i ett lönn
rum gömde en liten pojke samt präs-
sade pängar av hans far. Förbry
taren blev aldrig up-ptäckt och han 
fick .sina pängar! Jag tror att det 
var den berättelsen som ledde mig 
in pä den väg jag sedan gick. Jag 
drö-mde -sedan om att bli världens 
störste förbrytare när jag blev stor, 
och från den stunden arbetade jag 
på att riva ned det samvete man 
byggt upp hos mig". 

A^ilken trist och skrämmande men 
också lärorik skildring! 

Liksom kristendomen lär den mo-
därna psykologien att det står en 
kamp i människans själsliv mellan 
det goda och det onda, det upphöjda 
ooh det låga eller det soim vi upp
fatta på detta sätt. Det finns^ hois 
henne ett högre, ett etiskt "jag , av 
en del psykologer också kallat "det 
religiösa jaget", vilket, möjligen, in
går i hennes naturliga utrustning 
eller, möjligen, är förvärvat på ut
vecklingens väg, samt ett lägre 
"jag". 

Dessa makter äro sinsemellan fi
entliga, ooh då människan av natu
ren har ett starkt och outrotligt be
hov av inre enhetlighet, lugn -och 
harmoni, sök-a, dessa båda naturer 
borttränga varandra, på det att till 
sist en av dem skall bli den suve
ränt rådande. 

Denna strid utkämpas i männis
kans tanke- -och känslovärld. Ibland 
under så våldsamma former, att den 
gör skäl för namnet själskamp, men 
oftast är det hela så beslöjat, att vi 
knappast ä.r-o medvetna om vad -sa
ken gäller. Det synes vara fraga 
endast om bagatellartade menings-
skiljaktigheter -mellan de båda natu
rerna, -om o-vikti-ga sikärmytsiingar, 
om helt små beslut. 

Och -dock betyder varje seger ökad 
styrka åt -det -högre "jag" som trår 
efter utveckling, varje förluist en 
motsvarande vinsrt åt det lägre "jag", 
som griper efter -makten. 

I många fall leder striden till ett 
verkligt avgörande, alltså till fram

trädandet av en stark och utpräglad 
karaktär, företrädesvis god eller fö
reträdesvis ond. 

Hos andra förblir den ända till 
livets slut oavgjord. Den böljar 
fram ooh åter med växlande små 
segrar och små nederlag, utan att 
någonsin en verkligt utmäjslad ka
raktär. god eller ond. kommer till 
synes. Det är — i tusende skift
ningar — dessa vacklande färglösa 
oper3onl;ga människor, utan egentlig 
styrsel i livsföringen och vilkas öde, 
om aktningsvärt eller icke. ligger 
i slumnens och tillfälligheternas 
oberäkneliga hand. 

Hos en annan 'besläktad men kraf
tigare och mycket allmän typ slutar 
striden med — vapenvila. De båda 
naturerna den goda och den onda 
fortfara att stå i opposition, men 
tolerera dock varandra inom vissa 
utstakade gränser. Den inre harmo
nien. samvetslugnet som vi icke kun
na leva 'förutan, vinnes genom att 
det etiska jaget, förande sig själv 
bakom ljuset, finner antagliga ur
säkter för vad den lägre naturen 
tillåter sig. Det behöver väl knap
past tilläggas att denna kurraigöm-
malek icke kan upprätthållas vid 
djup och uppriktig religiositet. 

ATi möta dubbelmoralen överallt. 
På det sexuella området — "köttet 
måste ha sitt liksom anden sitt". 
I affärsvärlden — "affär är affär". 
Yi 'tillämpa, en moral i vårt privat
liv -och en annan ute i livet som yr
kesutövare, arbetsgivare, fackföre
ningsmedlemmar, politiska partimän-
niiskor o. s. -v. 

De flesta av oss bära "Janushu-
vu-det", huvudet med de två ansik
tena. 

Det -dröj-er visserligen, innan Ni 
flyttar in i den nya. lägenheten. 
Men, linoleummattan blir ändå den 
allra första, Ni måste tä-nka på. 
Vårt rikhaltiga 1-ager av senaste ny
heter tillfredställer alla -smakrikt
ningar. "Linop-eters", Kungsports-

platsen 2. 

Kulturen är en förträfflig sak, 
m-en hon är förträfflig på det sätt 
som en hög stege: hon kan vara en 
väg till höga ståndpunkter och skö
na utsikter, men kan också vara en 
väg till att bryta, nacken av sig. 

Pontus Wikner. 
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Utmaninden. 
Notarie Willman var skrockfull. 

Han lade aldrig nycklar på ett bord, 
b .1 jade aldrig något på tisdagen, 
denna dag som betyder "tids nog '. 
han blev vid dåligt humör om en 
katt korsade hans väg o. s. v. i oänd
lighet. 

Just nu där han vandrade vid sin 
unga gemåls sida den solövergjutna 
Kungsportsavenyen fram. nedåt sta
den till, tänkte han på en begång
en oförsiktighet. 

Han såg scenen för sig. 
Lunchen där hemma på tre man 

hand hade varit god ooh angenäm. 
Han hade konstaterat detta med 

välbehag, när han lade ihop sin ser-
viett. Vidare hade han omfattat 
sin förtjusande Marianne med en be
tagen blick, vilken sedan, mindre 
eldig men med uppriktig sympati 
vandrade över till Mariannes ståt
liga. faster, fröken Hakenstedt. 

Och därefter hade det hänt! I 
ett litet välformat anförande hade 
han sjungit denna förträffliga kvin
nas lov, särskilt med hänsyn till 
hennes ljusa leende livssyn, hennes 
älskvärda vana att tyda allt till det 
bästa, att utjämna motsatser, att 
stifta fred. 

Och alla dessa granna -saker hade 
han sagt utan att befästa och säker
ställa dem med ett skämtsamt "pep
par-peppar" eller en lekfull knack
ning i bordet. Han hade glömt 
dessa självklara försiktighetsåtgär

der! 
Enligt deii rika erfarenhet han 

insamlat under sitt trettiotvååriga 
liv måste nu under dagens lopp in
träffa något, vilket • skulle avslöja 
tant Emerentia som raka motsatsen 
till den älskvärda varelse han utmå
lat. Och god ordning bjöd också, 
att hennes ondska skulle gå ut j-ust 

över hon-o-m! 

Men solen sken så gyllene, Mari
anne kv-itt-rade så glatt vid hans si
da -odh inte den avlägsnaste möjlig
het till konflikt mellan honom och 
tant Em-erentia fanns att upptäcka 
nära eller fjärran. 

Han s-vingade -käckt sin käpp och 
jjorde några morska stötar ut i 

luften som meid en värja m-ot en 

-osynlig fiende. 

— Vad är det? frågade fru Ma

rianne nyfiket. 
— Jag utmanar ödet, svarade 

hennes -man, och jag känner mig 
fullständigt på den säkra sidan! 

Något senare satt fröken Haken
stedt, som stannat hemma, vid sin 
värds skrivbord och skrev ett brev 
till sin bästa vän. Hon upphöjde 
skrivbordets ägare till -skyarne. Ett 
praktexemplar till människa! Ena
stående!! Underbar!!! — "Och, 
tillade hon, jag är så. Säker på min 
sak, att jag inte ens, som jag an
nars alltid gör, tillägger ett "pep

par-peppar" 
Just i detta ögonblick ringde 

^Eftertryck ej 

tillåtet). 

Med ensamrätt 

för Sverige. 

Ullass vilja. 
Av K AT H LYN RHODES. 

Översatt av Sigyn Frydén. 

Bok I. 

BESLUTET. 

FÖRSTA KAPITLET. 
1 

— Så, d-etta är verkligen er sista 
kväll -ombord, fröken Romney. Nå, 
^ ha ju haft en trevlig resa, inte 
^nnt? Men jag misstänker, att ni 
a^s inte är ledsen att kom-ma i land 
'gen. 

•förste officeren på Magnolia luta-
de sig öv-er relingen sida vid sida 

Kitty Romn-ey och blickade 
Ded på Medelhavets -silver- och fos-
^orglansande vågor. 

Ja. Hennes ton lät inte myc-
'glad. För somliga saker ska 

^ bli skönt. Riktigt härligt t. ex. 
få en ordentlig säng att sova i 

igen. Kojerna är smala som ni vet! 
Jag erkänner, att -de inte äro så 

breda som man skulle önska. Men 
på det hela taget, -så är väl livet om
bord inte så obehagligt, eller hur? 

—- Inte ombord på det här skep
pet, sade hon hjärtligt. Allting är 
så smakfullt arrangerat och skeppet 
så rent och trevligt. Däcken äro 
fläckfria och varenda metallbit 
t. o. m. det minsta, handtag — glän
ser sam guld. Ja-g är rädd, att ni 
gnor era stackars händer för hårt, 
herr Ch-eyne. De -håller .alltid pa 
med att polera eller sk-ura eller släpa 
omkring m-ed kvastar, när -de inte 

förrättar si-n andakt. 
Nå ja! Han rätade på sig -och 

vände ryggen mot havet. Har ni 
•lust att ta en promenad, fröken 
Romney? Det är väl en härlig natt! 
Y-a-d j-a-g välsignar de energiska da
merna, -som ställde till med konser
ten och lämna-de däcket åt — oss. 

Kitty Romney blev blek i mån
skenet. Det var en underbart ljuv
lig natt, varm -och balsamisk; havet 
låg gnistrande och gli-mmande a-v 
ett grönaktigt fosforsken under -den 
silverglänsande fullmånen. . Då och 

då isåg man en stor fisk göra ett 
hopp över vattnet, under det Mag
nolia, stadigt plöjde sig fram genom 
böljorna lämnande en bred väg av 
vitt skum i sitt kölvatten. 

Däcket var öde -och tomt i trots 
av nattens skönhet, -och • alltemellan
åt bröts stillheten av fragment av 

sång och musik. 
Efter Cheynes sista -ord blev det 

en lång tystnad. 
Kitty v-ågade ej tala. av fruktan 

att hennes rö-st, skulle förråda stor
men i hennes hjärta. Ha-n hade frå
gat henne före middagen, om hon 
ämnade medverka vid konserten och 
hon hade svarat, att hon måste sfu-
ta sin packning i stället, då de re
dan morgonen därpå skulle vara 
framme -i Marseille. Han hade 
tvekat ett ögonblick, och -seda-n hade 
han frågat henne, mycket lugnt, om 
hon kunde för sista gången skänka 
honom några minuters samvaro på 
däck, medan konserten varade. 

Hans bön, fastän framställd helt 
apropå, drev blodet till hennes kin
der, -och hon hade, likgilti-g till -det 
yttre, gjort ett villkorligt, samtycke 
tilläggande att "om ja-g får tid , 

fast hon var fullt medveten om att 
hellre än att försumma detta sista 
miöt-e, skulle hon lämna packningen 

åt sitt ö-d-e. 
Men fast hon oklart väntat något 

sådant som detta, hade halvt förut
sett, att han -sk-ulle tala, som han 
gjorde, med denna sänkning i rösten, 
•om -gav ,så mycket betydelse at be
tydelselösa ord, nu då ögonblicket 
tycktes vara inne, kände hon ingen 

ä-dje, endast en plötslig längtan 
att kunna hålla tillbaka det, som 

-skulle komma. 
Under inflytande -alv den känslan 

gick hon några .steg över däcket dit 
där fönstren till musiksalongen sto-

do öppna. 
Hör! Är det inte fröken 

Raveu, som sjunger? En sådan för
tjusande röst hon har! Känner ni 
till sången? Ar det inte — är det 
inte "Allah vare med oss"? Jo, det 

är det bestämt. 
— Kanske det. Han hade följt 

henne och stod nu och sag på henne 
med oförställd beundran. 

Hon tittade med spänt intresse 
ner i salongen och han kunde obe
märkt. njuta av hennes åsyn. Hon 

var utan hatt, och det röd-gula hå
ret omramade hennes ansikte som en 
gyllene gloria. Hon syntes blek i 
månskenet, men detta minskade ej 
hennes .skönhet i h.an-s ögon. Över 
sin iblåa dKäkt bar hon en lång vit 
kappa, isom hon dock hade knäppt 

t för värmens skull, och han såg 
hennes fina hals omgiven av ett 
smalt halsband besatt med glittran
de turkoser liksom de -dyrbara ör-
hängena i hennes små öron. Över 
hela hennes personlighet låg det nå
gonting mjukt, vekt, betagande, som 
fängslade hans .sinne, sövde hans 

-mvete till ro, fyllde hans hjärta 
och hjärna med vilda, gäckande 
drömmar och visioner. 

— Bry er inte om sången, sade 
han tvärt. Låt oss ta en pro-menad. 
Eller är ni trött? 

— Inte alls. Jag har ingenting 
emot att promenera lite. 

De gingo fraimåt däcket sida vid 
sida. En gång gjorde skeppet en 
oförmodad liten krängning, och han 
tog beskyddande hennes arm. 

— Det är all right. Hennes kin
der ibrände. Jag kan gå ensam, herr 
Chevne. Jag har haft tid att skaf

fa rni-g "sjödugliga 'ben", som kap
tenen kallar det, nu. 

—• Drag inte bort er arm, sade 
han hastigt. Jag kan väl få hålla 
den, om jag vill. Eller är det obe
hagligt 'för er? Tycker ni inte om 
att jag rör er? 

Hon svarade ej igenast. Därpå 
sade hon likgiltigt: "Vilken tid äro 
vi framme i Marseille i morgon? 
J-ag kan knappt tro, att vi verkli
gen äro -så långt komna. Tiden har 
flugit bort, sedan vi lämnade Au
stralien. 

—- Kommer ni nånsin att resa dit 

mer? 

— Nej, det tror jag inte. Men, 
hon suckade, jag vet inte riktigt vad 
jag skall ta mig till. Ni ser, det 
här experimentet slog inte väl ut. 
Min svägerska och jag gick inte ihop 
ett dugg, så i stället för att bli kvar 
därute på obestämd tid, så stannade 
jag bara i tre månader. Lyckligt
vis har jag massor -med inbjudning
ar, so-m jag med nöje iska begagna 
mig av — för en ti-d åtminstone. 

— Ni liar ingen att ta råd av, 
inga släktingar, som kommer att 
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1 Täft.?r satsen att vår Herre ännu 
stundom är de dårars förmyndare, 
' ire sig de gå på två ben eller susa 
förbi i bil. 

Och så konstaterar man att lands
vägen såsom .sådan mår bättre av 
denna biltrafik. Den får en helt an
nan vård nu. Den breddas, den tuk
tas imed bi t varg, den grusas frikos
tigt-, den ryckes mer tydligt in i geo
grafien och historien genom dessa 
nytillkomna, ymniga vägvisare över
allt och en riklig mängd röda tri
anglar visa människans visdom och 
omsorg om människans knappt 
spunna livstråd. 

Skulle jag nu i en hast söka sam
manfatta dessa mera generella in
tryck av en buss- och bilsommar härs 
och tvärs genom Östergötland, Små
land och Halland så blir det givet 
den doftfyllda luften som tar priset. 
De brusande vågor av linddoft, klö
ver och hödoft, som likt plötsliga 
svallvågor omslöto oss, är en oför
glömlig vällustsensation. Och så 
skörden! Denna, skörd utan like, 
som tycktes få marken att svikta! 
Huru ofta man såg dessa mass
bildningar av skylar, hässjor och 
satar, stirrade man lika häpen, 
undrande om det var på denna lilla 
biten jord de vuxit? Skyhöga hus
längder av hö, kunde stå ett par, 
tre stycken på samma äng, ty inga 
lador förslå i år! Vårt s. k. fattiga 
Sverige såg man ingenstans — ett 
stort välstånd i utmärkta byggna
der, välskött jord, underhållna bro
ar och hä-gnader och ett välklätt, 
välfött folk — det var vad man med 
glädje och tacksamhet såg i stället. 

Men få se om bönderna äro nöjda? 
— De säga nog att skörden mattat 
jorden, för att ha något att säga! 

Den blommiga, färgglada lino-
leummattam är icke den enda tänk
bara. Yi föra mattor i såväl vackra 
marmor- och kakelmönster som i na
turtrogen parkett. Ni finner — med 
andra ord — bos ess just vad Ni 
behöver. "Linopeters", Kungsports-
-latsen 2. 

Er eden är det enda ärorika mål 
för en vis och upplyst regering. 
Det är icke en stats' vidd, som ut
gör dess lycka och dess självstän
dighet; det är dess lagar, dess han
del och framför allt dess national-

anda. 
Carl XIV Johan. 

PÄHI.Oll 

JUVELER 
i modern infattning fördelaktigast 

hos 

lezsxm 
Hov juvelerare. Ö. Hamng. 41. 

"Htt etå under 
toffeln." 

Rur bar detta talesätt 
uppstått? 

Vi använda ofta gamla talesätt 
utan att ha någon aning om hur de 
uppstått. Om man i en bild skulle 
återge t. ex. talesättet ' att stå under 
toffeln' komme den antagligen att 
visa en «animal o-ndsint kvinna som 
hotar sin stackars kruka till man 
rati en toffel i handen! 

En smula eftertanke borde dock 
säga oss, att en kvinna, som söker 
ett tillbygge, inte tar en toffel, när 
det finns så många andra effektiva
re ting i den husliga utrustningen. 

Talesättet "att stå under toffeln ' 
har en helt annan och romantisk 
upprinnelse. 

Augustinermunken Benediktus 
Anselmus berättar därom i en av 
sina skrifter: — I längesedan gång
en tid levde i Tyskland en riddare, 
Polyphem med järnpannan. Vid en 
stor torneringsfest som påven och 
iden tyske käjsaren gemensamt an
ordnat för att högtidligbålla sin för
soning efter långvariga misshällig-
heter, ålades riddarne att dela upp 
sig i två olika grupper, av villka den 
ena skulle bära påvens färger, ett 
rött korsband, och den andra käjsa-
rens guldrandade bandrosett. 

Riddar Polyphem svor emellertid 
en dyr ed, att han icke ville bära 
något tecken på vasallskap och var 
beredd att trotsa både påve och käj-
sare i detta fall. 

Hans gemål Beatrix, som i lik
het med andra höga damer deltog 
i festligheterna, fann hans uppträ
dande oresonligt och oklokt och bad 
att Polyphem för hennes skull måt
te giva vika. och vid sin hjälm fästa 
antingen påvens eller käsjarens 
tecken. 

Riddaren bedyrade den sköna 
Beatrix sin hängivna kärlek, men 
sin föresats villa, han icke frångå. 

Scenen blev alltmera upprörd och 
under strömmande tårar förklarade 
Beatrix, att hon förstod, att hennes 
make icke längre älskade henne! 
Därmed skyndade hon in i sin kam
mare och slog dörren i lås efter sig. 

Den tappre riddaren stod där be
stört oelh upprörd i sitt hjärtas djup. 
När de smattrande trumpetstötarne 
i samimia ögonblick kallade riddarne 
till kamp grep den jättelike Poly
phem den lilla guldstickade toffel 
Beatrix vid sin hastiga sortie tappat 
och fäste den vid sin hjälm. När 
riddaren red in på to-rneri-ngsbanan 
tillropade honom, härolden: 

—• Ställer du dig under käjsarens 
snira eller under påvens kräkla? 

—• Under toffeln! svarade Poly-
phem bistert. 

Sedan han utgått som ensam seg
rare ur den väldiga tvekampen och 
käjsarens .syster hängde över hans 
skuldra segerpriset, ett guldstickat 
axegehäng, tillviskade hon honom 
skämtsamt: 

— Herr Riddare, I ställd-en er 
icke under käjsaren och icke häller 
under påven. Er kan ingen män
niska övervinna, men under toffeln 
stån I dock. 

Detta yttrande spreds och blev 
allmänt känt samt bevarades även 
till eftervärlden. 

S. A. S. 

De äro ute på en bröllopsresa och 
föremål för en livlig uppmärksamhet 
från sina medresenärers sida. När 
de skola stiga, av vid en station, sä
ger unga frun förtvivlad: 

-— Kära Gustav, låt mig bära 
handväskorna, .hattaskarne, paraply
erna och pläden, så att folk kan tro, 
att vi varit gifta ett år åtminstone! 
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l&ålla vår tids mödrar 
måttet? 

Ovanstående fråga — hur många 
människor är det icke som göra sig 
den i våra dagar och nästan med 
en känsla av hopplöshet och för
tvivlan! Vad som föranleder under
tecknad att just nu framställa den 
är några rader i art. "Man och kvin
na skapade lian dem" i ett föreg. 
n:r av denna tidning: De. lydde: 
"att vara maka och mor — — 
att vara ungdomens fostrare och le
dare, att som danaren av folkkarak
tären ha mänsklighetens öde i sin 
hand." 

Hur många, mödrar — är det väl 
ens så många som tio på tusen? •— 
som ha någon känsla av, någon tan
ke på att folkkaraktären är av-
hängig a.v hur de uppfostra sina 
barn? Att de som mödrar ha mänsk
lighetens öde i sin hand och äro an
svariga för detta öde? 

Låt mig återge ett på samma 
gång vägande och hovsamt uttalande 
i denna, fråga av en känd engelsk 
skri ftställarinna Anne Sturges Du-
ryca, Hon skriver i Century Ma
gazine : 

"Ibland då man ger sig tid till 
eftertanke, dyker det upp i ens sin
ne en aning om att alla brister, allt 
det som tynger och hämmar, d: 
misslyckaide ansträngningarna, de 
tragedier och katastrofer, varav den 
moderna, världen så mycket hemsö-
kes, till stor del härleda sig från 
behovet av en omvärdering hos vår 
tids mödrar av vad -moderskapet in
nebär. M öd ra nie äro ju de förnäm
sta kemisterna i de laboratorier, där 
männen danas, iell-er snarare alke-
misterna, eftersom det alltid måste 
ingå en smula trolldom i deras 
konst. 

Efter det stora kriget och den 
många gånarer påtagligt värdelösa 
freden har mänskligheten fått sina 
öoon öppnade för det faktum, att 
männen, de bästa och mest helgjut
na männen, i trots av att de äro re
sultat av de bästa och tidsenligaste 
uppfostringsmetoder, likväl svårli
gen kunna motsvara ide stora for
dringarna på dem i de invecklade 
situationer, som nutidens nltra-in-
vecklade värld framkallar. 

Det kan lifga inspiration ocli ett 
mycket välgörande hopp i den tan
ken, att vi kanske sett åt galet håll 
för att få vårt människopToblem 
löst, 

— Ingå ist-o-ra män mer, säga vi. 
—• Ingen vis nog för att kunna 

sköta världens förbryllande affärer! 

— Alla nutidens män äro för 
små! 

Männen äro lika stora som de ha 
varit, t. o. m. större på så isätt, att 
de oåterkalleligt fogat tillsammans 
genom radio, flygskepp och en ny 
internationell ande de hittills åt
skilda. delarna av världen, som 
hädanefter måste betraktas och be
handlas som enhet. 

Vi handicapas nu för tiden ej a,v 
människornas litenhet utan av stör
re och mera invecklade förhållan
den, som kräva ett alldeles nytt 
sätt att fostra människor. 

Framtidens mödrar måste skaffa 
sig vidare vyer, högre inspiration, 
djupare inblick i den oändliga 'bety
delsen av de människosjälar, som 
lämnats i deras vård, och en mors 
förhållande till dessa. De skola be
trakta sig själva som endast tillfäl
liga väktare för dessa liv, som först 
äro deras egna och sedan tillhöra 
framtiden. 

De skola ej ise på sina barn så
som föremål värda intresse, därför 
att de äro deras egna, utan på sig 
själva såsom ett endast övergående 
intresse i förhållande till barnen. 

Den fysiska kärleken skall få en 
mindre framträdande plats, person
liga känslor, t. o. m. sådana som 
fötts av plikt, skola undertryckas. 
De skola betraktas som underordna
de den högre kärleken — den kär
lek, som anser barnets individuella 
rättigheter, krafter och verksamhet 
av betydelse ej endast för den när
maste omgivningen utan för världen. 

Då skall eri ny människoras upp
stå, som ej iskall finna sin glädje 
i att uppfinna ide mest fulländade 
metoder för att kunna döda. utan i att 
kunna leva på ett rikare och full
komligare sätt och i att fostra liv, 
siom skola gagna hela människo
släktet i stort så väl som de allra 
närmaste i hemmet. 

Om vi ej kunna få fram denna 
typ ur 'den människoras, som dana
des av iden gamla tidens mödrar, .så låt 
osis då se efter ett nytt slags möd
rar såsom vårt hopp för framtiden. 

Om den gamla sortens f östra rim-
nor ville kasta ut sina kraftlösa, de-
kokter, tvätta av sin sentimentalitet, 
s krabba bort sina isimåsinnade, vä
sentligen själviska bevekelsegrun-
der, skulle de kainslke kunna distil
lera fram någon ny och mäktig, 
magisk moderlighet, någon andlig 
utilistisk essens', varigenom den bli
vande världsborgaren skulle kunna 
växa till hittills oanade proportio
ner. 

En sådan mor skulle i sann själv
förnekelse genom att ställa sig själv 
fullständigt i skuggan kunna med-
hjäl-pa till att framställa för fram
tidens unge Narcissus ett självport-

•lIMIIIIIIIIUIIIIMIIIIIIIIIIIIIIHHIIII IIIIII II III) I MIM *11111 •• Ii H I» «imniiimiiiinimn„.,.ltlni||<1| 

H a r  N i  
n å g o t  
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att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgon pos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker Ni 
N Å G O N  

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

'  Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 
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Våren Svenske/ 
Sedan de Svenska skofabriker
na börjat förse skodonen med 
gummiklackar hava vi tillverkat 
en speciell klack för dessa. 

Denna klack, som med ett pryd
ligt, elegant yttre, förenar ringa 
vikt och enastående slitstyrka, 
s ä l j e s  u n d e r  b e n ä m n i n g e n  

Glgklack 
och har å slitytan jämte namnet 
Viskafors ett elghuvud i relief. 

Köp uteslutande skodon med 
denna klack, som överträffar 
alla andra i slitstyrka. 

Å ett Svenskt skofabrikat krä-
ves Svensk klack. 

S K A N D I N A V I S K A  G U M M I  A K T I E B O L A G E T ,  

VISKAFORS 
Xrcmbz 

A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 

V I S K A F O R S  
fabrikat till fabrikspriser. 

SKOLIItiSKOR 
Svinpressad oxhud 

Praktiska storlekar från kr. 6.— 

i vaxduk av enastående kvalité, 
ytterst moderata priser (med och 
utan lås). 

i smarting fullt vattentäta, tåliga 
och varaktiga. 

Våra modeller åtnjuta stor po
pularitet bland skolungdomen. 

JOHN A. GMM 
Korsgatan 12 - Göteborg. 

rätt, som vore värt, att han på all
var betraktade det, emedan det skul
le utgöra bilden -a<v iden normalt, 
fint avpassade medborgaren i uni
versum, vilken skapelsen just nu i 
ångest och suckan håller på att 
framföda. 

Edith MacMillan. 

Inom egna gränser. 
Vårt kungapar ihar besökt Hel

singfors därmed återgäldande finske 
presidentens tidigare besök i Sverige. 

De tal statsöverhuvuden vid till
fällen av detta slag utväxla bruka 
ju alltid vara högstämda och ge ut
tryck åt de berörda follkens ömse
sidiga känslor av aktning och sym
pati, men var och en som ägnat upp
märksamhet åt mötet i Finlands hu
vudstad har icke kunnat undgå att 
förnimma -den djupare, sannare 
klangen i dessa tal, som av pressen 
förmedlats till de båda folken, väc
kande genljud i otaliga hjärtan. Un
der hundraden av år hörde Sverige 
oeil Finland tillsammans, trofast 
delande öde, om ärofullt och lyck
ligt, om hårt och prövande. Sådant 
dröjer kvar i folksjälen, redo att 
ge svar om nöd skulle komima på 
för endera folken. 

I de stora internationella kyrkli
ga konferenserna i Stockholm och de 
pompösa former, under vilka de ägt 
rum, har man på sina håll i pressen 
velat se en kyrkans ansträngning 
— att dölja sin betydelselöshet i en 
värld som icke längre frågar efter 
henne. 

Men med verklig nedgång följer 
föTsagdhet och modlöshet. Det är 
sannerligen icke dessa känslor, som 
tala ur kyrkans myndiga framträ
dande nu, utan den styrka och hopp
fullhet som emanera, ur känslan av 
att verkligen vara och erkännas som 
en makt i världen. 

Skulle väl för övrigt pressen, som 
så noga avlyssnar allmänheten dess 
stämningar och önskningar, ägnat 
Stockholmsmötena ,så stor uppmärlk-
samihet, tillerkänt dem ett så obe
gränsat spaltutrymme, om kyrkan 
verkligen ingenting betytt för denna 
allmänhet? 

Lönestriden mellan Kalmar stad 
och de i kommunens tjänst anställda 
arbetarne, vilken kommit så mycket 
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över hela jorden. Rådfråga 

Vasa SlomsterhanilBl 
Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314—10365. 

Filial: Vasagat. 21. Tel. 5481. H fung1' 
tecknare, fotografer o g v^v'5': 

• v- varje 

ar enastående för 
fintvätt. 

•buller åstad, har nu bilagts. ])e 

slutliga till förlikning ledande för-
handlinigarne ha, meddelUs det 
"präglats av stor samförståeke och 
urbanitet". 

I stället för att framhäva detta 
verkligt glädjande faktum och visa 
saimima berömvärda sam förståelse 
och urbanitet, börjar man ute i 
pressen kitsligt -munhuggas om vil
kendera parten som står där beseg
rad, . förödmjukad och vanmäktig. 

Det är här som i krig, ur freden 
spirar genom hån och övermod nytt 
hat och nya strider. 

FRÅN KVINNOVÄRLDEN. 

Grevinnan Elsa Bernadotte har 
vid K. F. U. K.-ikonferensen i Norr
köping valts till denna sammanslut
nings ordförande efter fröken Sigrid 
Netzel som avsagt sig uppdraget. 

Egyptiska regeringen har anställt 
tre svenska, lärarinnor vid skolvä
sendet i Kairo -nämligen fru Dag
mar Berg, Stockholm, fröken Marta 
Young. Kristianstad, och fröken 
Arta Montan, Stockholm, som resp. 
inspektris, direktris och kindergar-
tenföreståndarinna. Platserna till
trädas i början av sept. 

Vår nya följetong. 

Det är oss en stor glädje att kun
na ge våra läsarinnor den följetong, 
som idag börjar under strecket, o® 
till vilken vi förvärvat ensamrätt or 

Sverige. Romanen av en av i>ng 
lands mest -kända och omtyckta m° 
d-ärna författarinnor, K at Myn ti10 

des, är helt enkelt briljant. 

Vem är det som vis-Läraren : 
kar? 

En röst: — Det är jag 

Läraren otåligt: 
Rösten: — Magister Anderson 

Vem är jag? 

N i  s p a r a r  

p å  E d e r t  j ä s t k o n t o  
o m  N i  t i l l  E d r a  b a k  
utes lu tande  använder  

onteDoros Jäsiiabriiis 
r e n k u l t i v e r a d e  

press jäs  t .  
Tillse därför i Edert. "Pf T«" 
Ni endast erhåller värt fabrik ^ 
handahålles i 1'2, 1- <>._«- S- P n 

i stauniolförpaeikinng^^^^^^^^^^ 

^entliga nöjen. 

L i l l a  
" \T>. 

T e a t e r n .  
Varje afton kl. 8. 

nFN STACKARS HERMAN 
kM2-2 och efter kl. 6. Tel. 7760: 

V e c k a n  3 0 / 8 — 6 / 9  
Kl 7 o. 9 varje afton å både 

lLADIUM och RIALTO 

püsKEPP OHOJ" 
^ med 

B U S T E R  K E A  T O N .  
Barntillåtet. 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

Slopa kaffet  och drick 
A CAP 

"Si^aUBrvackiungar i 100gr. nSOOgr . 
Ü-Joerkaa qd bästa fufljnogno kakaobenor 1 

oariai kand.namlir KAKAO 
. utan tifcni* au 

Den LJeüerkmiJa 
-J v-ru-1 KAKAO 
uncKcr den sedan dagiigeji. 

som smakat CAP 

Den unge nyblivne läkaren tele-
1 o ner ar till sin vän. den unge ny
blivne advokaten,och berättar trium
ferande att han fätt sin första pa
tient. 

— Skönt! kommer svaret. När 
du hunnit sa långt med honom, att 
han skall göra sitt testamente, 
rekommenderar du väl tmig? 

sa 

Oår andra människa. 
]^ågot om den mänskliga dubbelnaturen. 

Av * * *. 

Kär det i fortsättningen talas om 
i len åsyftas därmed icke uteslu-

Ljge den' klara distinkta idén, den 
'cri-ka reflexionen utan en medve-
tfåhetsakt, fallande såväl inom den 
f„entliga tankeverksamhetens som 
pslans, inbillningskraftens och 
'tankeströvandets'' områden. 

Vilken omätlig betydelse för män
skans karaktärsutveckling och 
handlingsliv allt det ha.r, som till
ärar sig inom denna tankevärld, 
liar sedan urminnes tider varit känt 
jv åtskilliga bland Orientens folk. 
Denna kunskap har i religiös form 
överförts av kristendomen också till 
Västerlandet där -den på ett avgöran
de och väIsignelsebringande sätt va
rit verksam i människornas liv. 

Den kristna uppfattning t. ex. 
att Gud rannsakar hjärtan och nju
rar, att tankens, känslans och fan
tasiens värld ligger öppen för hans 
Hick, har otvivelaktigt mäktigt bi
dragit till att hålla det mänskliga 
själslivet friskt och rent, hindrat 
frestelserna att finna fäste därinom. 

Men samtidigt med den under 
förra århundradet inbrytande perio
den av otro och religiös liknöjdhet, 
vilken nu för övrigt tyckes ha pas
serat sin kulmen, förlorade det 
mänskliga tankelivet det religiösa 
stödet, den religiösa tukten och 
framstod som ett privat för alla 
främmande inblickar skyddat hem
ligt rum, där människan kunde till-
lita. sig ungefär vad som hälst. 

Peu allmänna uppfattningen tor
de vara, att det är utan vikt vad 
tanken nå lediga stunder sysslar 
med och har nöje av, att det hela är 
en.stundens förströelse, i nästa ögon-
llick förflyktigat -och spårlöst borta. 

Denna uoufattninig har under de 
senaste åren och i någon mån rub-
tats av de kända rörelserna "New 
Thought", "Christian Science" och 
särskilt "Couémetoden", vilka, ju 
alla tala. om just tankens makt, om 
iin icke på långt när i hela. dess ut
sträckning utan endast i vissa avse
enden. 

Slutligen har den nya psykolo 

gien genom en rad av populära ar
beten börjat berätta för allmänhe
ten om den avgörande betydelse tan
kelivet., däri innefattat även käns
lans och fantasiens spel, har i fråga 
om icke blott personlighetens utveck
ling utan även själslivets sundhet. 

Belysande för de farliga konse
kvenser i sistnämnda hänseende en 
okontrollerad fantasilek kan draga 
med sig är en berättelse ingående i 
ett föredrag som den engelska läka
ren d:r Helen Boyle hållit inför 
S:t Marys Hospital Medical Society. 

En ung flicka som under flera år 
varit verksam ute i arbetslivet med 
de bästa vitsord, men isom levat ett 
rätt ensamt liv, föll en natt utan fö
regående sjukdom offer för ett ner
vöst sammanibrott. Hon fördes till 
ett sjukhus, där ,d:r Boyle var lä
kare. Den sjuka var .mycket fåor
dig och kunde icke lämna någon 
förklaring till vad soim hänt. Hen
nes tal var redigt och klokt, men 
ändå syntes något fattas henne. 
Hon blev efterhand allt bättre, ehu
ru ibland något tycktes tynga hen
nes sinne. Hon berättade, att hon 
var förlovad, -och att hon skulle gif
ta sig inen hennes fästman visade 
sig aldrig på sjukhuset. 

Slutligen utskrevis patienten som 
frisk, men d:r Boyle som .misströs
tade oim, att hon ännu var tillräck
ligt stark för det hårda arbetet ute 
i livet, tog henne i sin tjänst och 
förhjälpte henne till grundlig ut
bildning i massage. I fortsättning
en blev hon m,assois vid sjukhuset 
och skötte sig bra. 

Under denna tid for hon allt 
emellanåt in till den närbelägna sta
den, där hennes fetman bodde. 
En dag berättade hon djupt gripen, 
att han blivit allvarligt sjuk och 
kort därefter att han avlidit. Hen
nes sorg var stor och uppriktig och 
fullständigt uppriven bad hon om 
lov att få resa in till begravningen. 
Först långt fra;m på natten kom hon 
tillbaka, genomvåt av det strömman
de rägnet och fullständigt förbi. 

Dagen därpå berättade hon själv 

mant för d:r Boyle, att det hela var 
en fantasi, en dagdröm! 

Hon hade tidigare känt sig myc
ket ensam och fyllt sin lediga tid 
med drömmar om en manlig fantasi
gestalt, med vilken hon var förlovad 
och som hon skulle srifta sig med. 
T T o 
Kom sa det nervösa sammanbrottet, 
sjukhusvistelsen, tillfrisknandet, 
verksamheten som massös, det rika 
personliga utbytet med patienterna 
— hon var icke ensam längre, hon 
hade i sitt arbete funnit utlösning 
för sitt ömhetsbehov och behövde 
icke längre sin drömde fästman. 
Men denna, fantasigestalt hade ge
nom hennes ständiga dagdrömme-
rier antagit en sådan fasthet, 
blivit så verklig för henne, att 
hon icke kunde jaga bort honom 
ur sin tankevärld. Instinktivt sökte 
hon hjälpen i sin — fantasi. Hon 
drömde sig fästmannen sjuk och er
for lika stor sorg. som om fantasi-
leken varit påtaglig sanning. Hon 
fortsatte att. drömma honom allt 
sjukare, döende, död. Men icke ens 
detta var nog, hon måste -också jorda 
detta fantasistoft, för att kunna 'bli 
kvitt det. 

När hon reste in till "begravning
en", gick hon, sedan hon skaffat 
sig en blombukett, in på en kyrko
gård där hon kastade sig ned över 
en grav. Hon låg där i ett slags 
trance, timma efter timma, även se
dan det börjat rägna. 

Sent, på kvällen förde kyrkogårds-
vaktaren ut henne genom grindarne 
och hon tog nattåget 'hem. 

Flickan var nu, berättar d:r Bov-
le, fullständigt botad och blev i fort
sättningen en dugande -och verksam 
människa med ett friskt själsliv. 

Det är uppenbart, att utgången 
sk-ulle blivit en annan och olyckliga
re om icke d:r Boyle genom sitt in
gripande i den unga -flickans liv 
kommit -att giva just hennes tanke
liv en anna.n och sundare riktning. 

Det här skildrade fallet har otvi
velaktigt talrika, om icke alldeles 
likadana så dock liknande motsva
righeter. 

En så framstående psykologisk 
forskare som d:r Paul-Emil Lévy i 
Paris förklarar i ett av sina arbe
ten, att människan, soim tidigare 
ständigt påmints om sina plikter 
men nu uppkallas att i stället till
varataga sina rättigheter samt be
rövad stö-det -a.v en levande religiosi
tet, försvagad faller tillbaka på -sig 
själv. "Därav, säger han, denna 
allmänna .sinnenas depression, den
na ledsnad och modlöshet, dessa allt
för lätt medgivna ursäkter till pas
sionernas suveränitet, dessa så ut
bredda nervösa lidanden. Den 
mänskliga energien har kommit in 
på en dålig väg, men bevarar min
net av och saknar den förlorade rikt-

H a n d s k k o m p a n i e t  
DROTTNINGGATAN 42 

TEL. 15379. 

Största sortering i 

Handskar 
och 

Vantar 

ningen — 
Människan väljer sig själv, för

klarar -den nya psykologien.^ men 
h-o-n blir icke den som hon då och 
då i ett högstämt ögonblick eller i 
ett anfall av ånger och ruelse med 
ett krampaktigt uppbjudande av vil
jekraften anstränger sig att bli. 
Hon blir helt, enkelt sina vardags-
tankar, sina varda-gsfantasier, sina 
vardagsgärningar ! 

Hur lätt det mänskliga själslivet 
kan ledas in på en ond och farlig 
väg och hur det sedan genom ett 
osundt tanke- och fantasiliv kan 
fullständigt fördärvas visa-s av ett 
sådant som det Loebska fallet. 

Man torde minn-as fjolårets ohygg
liga amerikanska, mordhistoria i vil

ken de båda miljonärssönerna Loeb 
ooh Leopold stodo som de skyldiga. 
Anstiftaren till brottet var Loeb. 
vilken trots sin ungdom, sin rika 
begåvning och en utmärkt uppfost
ran avslöjade sig som den mest kall
blodige och förhärdade förbrytare. 

Rättegångsprotokollen berätta ge
nom ett par, i svensk press aldrig 
återgivna detaljer hur han blivit det. 

Hans guvernant vittnade, att Lo
eb som barn ända tills åtta års ål
der var av "little lord Fauntleroy"-
typen. alltså den yppersta gosstyp 
som kan tänkas. Från nämnda tid
punkt förändrades han emellertid 
allt -mera. han började snatta och be
gå småstölder överallt för att vid 
femton år uppträda som automobil-
t-juv. Guvernanten trodde, att Loebs 
sinnesändring berodde på dåligt in 
flytande av lekkamrater. 

Loeb själv avslöjade hemligheten. 
Jag gick, berättar han, som liten i 
söndagsskola och man uppbyggde ett 
samvete hos mig. När jag var åtta 
år läste jag en rolig bok. Jag minns 
inte vad den hette, men jag kan al
drig glömma en berättelse isom stod 
i den. Den handlade om en förbry
tare som rövad-e bort och i ett lönn
rum gömde en liten pojke samt präs-
sade pängar av hans far. Förbry
taren blev aldrig up-ptäckt och han 
fick .sina pängar! Jag tror att det 
var den berättelsen som ledde mig 
in pä den väg jag sedan gick. Jag 
drö-mde -sedan om att bli världens 
störste förbrytare när jag blev stor, 
och från den stunden arbetade jag 
på att riva ned det samvete man 
byggt upp hos mig". 

A^ilken trist och skrämmande men 
också lärorik skildring! 

Liksom kristendomen lär den mo-
därna psykologien att det står en 
kamp i människans själsliv mellan 
det goda och det onda, det upphöjda 
ooh det låga eller det soim vi upp
fatta på detta sätt. Det finns^ hois 
henne ett högre, ett etiskt "jag , av 
en del psykologer också kallat "det 
religiösa jaget", vilket, möjligen, in
går i hennes naturliga utrustning 
eller, möjligen, är förvärvat på ut
vecklingens väg, samt ett lägre 
"jag". 

Dessa makter äro sinsemellan fi
entliga, ooh då människan av natu
ren har ett starkt och outrotligt be
hov av inre enhetlighet, lugn -och 
harmoni, sök-a, dessa båda naturer 
borttränga varandra, på det att till 
sist en av dem skall bli den suve
ränt rådande. 

Denna strid utkämpas i männis
kans tanke- -och känslovärld. Ibland 
under så våldsamma former, att den 
gör skäl för namnet själskamp, men 
oftast är det hela så beslöjat, att vi 
knappast ä.r-o medvetna om vad -sa
ken gäller. Det synes vara fraga 
endast om bagatellartade menings-
skiljaktigheter -mellan de båda natu
rerna, -om o-vikti-ga sikärmytsiingar, 
om helt små beslut. 

Och -dock betyder varje seger ökad 
styrka åt -det -högre "jag" som trår 
efter utveckling, varje förluist en 
motsvarande vinsrt åt det lägre "jag", 
som griper efter -makten. 

I många fall leder striden till ett 
verkligt avgörande, alltså till fram

trädandet av en stark och utpräglad 
karaktär, företrädesvis god eller fö
reträdesvis ond. 

Hos andra förblir den ända till 
livets slut oavgjord. Den böljar 
fram ooh åter med växlande små 
segrar och små nederlag, utan att 
någonsin en verkligt utmäjslad ka
raktär. god eller ond. kommer till 
synes. Det är — i tusende skift
ningar — dessa vacklande färglösa 
oper3onl;ga människor, utan egentlig 
styrsel i livsföringen och vilkas öde, 
om aktningsvärt eller icke. ligger 
i slumnens och tillfälligheternas 
oberäkneliga hand. 

Hos en annan 'besläktad men kraf
tigare och mycket allmän typ slutar 
striden med — vapenvila. De båda 
naturerna den goda och den onda 
fortfara att stå i opposition, men 
tolerera dock varandra inom vissa 
utstakade gränser. Den inre harmo
nien. samvetslugnet som vi icke kun
na leva 'förutan, vinnes genom att 
det etiska jaget, förande sig själv 
bakom ljuset, finner antagliga ur
säkter för vad den lägre naturen 
tillåter sig. Det behöver väl knap
past tilläggas att denna kurraigöm-
malek icke kan upprätthållas vid 
djup och uppriktig religiositet. 

ATi möta dubbelmoralen överallt. 
På det sexuella området — "köttet 
måste ha sitt liksom anden sitt". 
I affärsvärlden — "affär är affär". 
Yi 'tillämpa, en moral i vårt privat
liv -och en annan ute i livet som yr
kesutövare, arbetsgivare, fackföre
ningsmedlemmar, politiska partimän-
niiskor o. s. -v. 

De flesta av oss bära "Janushu-
vu-det", huvudet med de två ansik
tena. 

Det -dröj-er visserligen, innan Ni 
flyttar in i den nya. lägenheten. 
Men, linoleummattan blir ändå den 
allra första, Ni måste tä-nka på. 
Vårt rikhaltiga 1-ager av senaste ny
heter tillfredställer alla -smakrikt
ningar. "Linop-eters", Kungsports-

platsen 2. 

Kulturen är en förträfflig sak, 
m-en hon är förträfflig på det sätt 
som en hög stege: hon kan vara en 
väg till höga ståndpunkter och skö
na utsikter, men kan också vara en 
väg till att bryta, nacken av sig. 

Pontus Wikner. 
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Utmaninden. 
Notarie Willman var skrockfull. 

Han lade aldrig nycklar på ett bord, 
b .1 jade aldrig något på tisdagen, 
denna dag som betyder "tids nog '. 
han blev vid dåligt humör om en 
katt korsade hans väg o. s. v. i oänd
lighet. 

Just nu där han vandrade vid sin 
unga gemåls sida den solövergjutna 
Kungsportsavenyen fram. nedåt sta
den till, tänkte han på en begång
en oförsiktighet. 

Han såg scenen för sig. 
Lunchen där hemma på tre man 

hand hade varit god ooh angenäm. 
Han hade konstaterat detta med 

välbehag, när han lade ihop sin ser-
viett. Vidare hade han omfattat 
sin förtjusande Marianne med en be
tagen blick, vilken sedan, mindre 
eldig men med uppriktig sympati 
vandrade över till Mariannes ståt
liga. faster, fröken Hakenstedt. 

Och därefter hade det hänt! I 
ett litet välformat anförande hade 
han sjungit denna förträffliga kvin
nas lov, särskilt med hänsyn till 
hennes ljusa leende livssyn, hennes 
älskvärda vana att tyda allt till det 
bästa, att utjämna motsatser, att 
stifta fred. 

Och alla dessa granna -saker hade 
han sagt utan att befästa och säker
ställa dem med ett skämtsamt "pep
par-peppar" eller en lekfull knack
ning i bordet. Han hade glömt 
dessa självklara försiktighetsåtgär

der! 
Enligt deii rika erfarenhet han 

insamlat under sitt trettiotvååriga 
liv måste nu under dagens lopp in
träffa något, vilket • skulle avslöja 
tant Emerentia som raka motsatsen 
till den älskvärda varelse han utmå
lat. Och god ordning bjöd också, 
att hennes ondska skulle gå ut j-ust 

över hon-o-m! 

Men solen sken så gyllene, Mari
anne kv-itt-rade så glatt vid hans si
da -odh inte den avlägsnaste möjlig
het till konflikt mellan honom och 
tant Em-erentia fanns att upptäcka 
nära eller fjärran. 

Han s-vingade -käckt sin käpp och 
jjorde några morska stötar ut i 

luften som meid en värja m-ot en 

-osynlig fiende. 

— Vad är det? frågade fru Ma

rianne nyfiket. 
— Jag utmanar ödet, svarade 

hennes -man, och jag känner mig 
fullständigt på den säkra sidan! 

Något senare satt fröken Haken
stedt, som stannat hemma, vid sin 
värds skrivbord och skrev ett brev 
till sin bästa vän. Hon upphöjde 
skrivbordets ägare till -skyarne. Ett 
praktexemplar till människa! Ena
stående!! Underbar!!! — "Och, 
tillade hon, jag är så. Säker på min 
sak, att jag inte ens, som jag an
nars alltid gör, tillägger ett "pep

par-peppar" 
Just i detta ögonblick ringde 

^Eftertryck ej 

tillåtet). 

Med ensamrätt 

för Sverige. 

Ullass vilja. 
Av K AT H LYN RHODES. 

Översatt av Sigyn Frydén. 

Bok I. 

BESLUTET. 

FÖRSTA KAPITLET. 
1 

— Så, d-etta är verkligen er sista 
kväll -ombord, fröken Romney. Nå, 
^ ha ju haft en trevlig resa, inte 
^nnt? Men jag misstänker, att ni 
a^s inte är ledsen att kom-ma i land 
'gen. 

•förste officeren på Magnolia luta-
de sig öv-er relingen sida vid sida 

Kitty Romn-ey och blickade 
Ded på Medelhavets -silver- och fos-
^orglansande vågor. 

Ja. Hennes ton lät inte myc-
'glad. För somliga saker ska 

^ bli skönt. Riktigt härligt t. ex. 
få en ordentlig säng att sova i 

igen. Kojerna är smala som ni vet! 
Jag erkänner, att -de inte äro så 

breda som man skulle önska. Men 
på det hela taget, -så är väl livet om
bord inte så obehagligt, eller hur? 

—- Inte ombord på det här skep
pet, sade hon hjärtligt. Allting är 
så smakfullt arrangerat och skeppet 
så rent och trevligt. Däcken äro 
fläckfria och varenda metallbit 
t. o. m. det minsta, handtag — glän
ser sam guld. Ja-g är rädd, att ni 
gnor era stackars händer för hårt, 
herr Ch-eyne. De -håller .alltid pa 
med att polera eller sk-ura eller släpa 
omkring m-ed kvastar, när -de inte 

förrättar si-n andakt. 
Nå ja! Han rätade på sig -och 

vände ryggen mot havet. Har ni 
•lust att ta en promenad, fröken 
Romney? Det är väl en härlig natt! 
Y-a-d j-a-g välsignar de energiska da
merna, -som ställde till med konser
ten och lämna-de däcket åt — oss. 

Kitty Romney blev blek i mån
skenet. Det var en underbart ljuv
lig natt, varm -och balsamisk; havet 
låg gnistrande och gli-mmande a-v 
ett grönaktigt fosforsken under -den 
silverglänsande fullmånen. . Då och 

då isåg man en stor fisk göra ett 
hopp över vattnet, under det Mag
nolia, stadigt plöjde sig fram genom 
böljorna lämnande en bred väg av 
vitt skum i sitt kölvatten. 

Däcket var öde -och tomt i trots 
av nattens skönhet, -och • alltemellan
åt bröts stillheten av fragment av 

sång och musik. 
Efter Cheynes sista -ord blev det 

en lång tystnad. 
Kitty v-ågade ej tala. av fruktan 

att hennes rö-st, skulle förråda stor
men i hennes hjärta. Ha-n hade frå
gat henne före middagen, om hon 
ämnade medverka vid konserten och 
hon hade svarat, att hon måste sfu-
ta sin packning i stället, då de re
dan morgonen därpå skulle vara 
framme -i Marseille. Han hade 
tvekat ett ögonblick, och -seda-n hade 
han frågat henne, mycket lugnt, om 
hon kunde för sista gången skänka 
honom några minuters samvaro på 
däck, medan konserten varade. 

Hans bön, fastän framställd helt 
apropå, drev blodet till hennes kin
der, -och hon hade, likgilti-g till -det 
yttre, gjort ett villkorligt, samtycke 
tilläggande att "om ja-g får tid , 

fast hon var fullt medveten om att 
hellre än att försumma detta sista 
miöt-e, skulle hon lämna packningen 

åt sitt ö-d-e. 
Men fast hon oklart väntat något 

sådant som detta, hade halvt förut
sett, att han -sk-ulle tala, som han 
gjorde, med denna sänkning i rösten, 
•om -gav ,så mycket betydelse at be
tydelselösa ord, nu då ögonblicket 
tycktes vara inne, kände hon ingen 

ä-dje, endast en plötslig längtan 
att kunna hålla tillbaka det, som 

-skulle komma. 
Under inflytande -alv den känslan 

gick hon några .steg över däcket dit 
där fönstren till musiksalongen sto-

do öppna. 
Hör! Är det inte fröken 

Raveu, som sjunger? En sådan för
tjusande röst hon har! Känner ni 
till sången? Ar det inte — är det 
inte "Allah vare med oss"? Jo, det 

är det bestämt. 
— Kanske det. Han hade följt 

henne och stod nu och sag på henne 
med oförställd beundran. 

Hon tittade med spänt intresse 
ner i salongen och han kunde obe
märkt. njuta av hennes åsyn. Hon 

var utan hatt, och det röd-gula hå
ret omramade hennes ansikte som en 
gyllene gloria. Hon syntes blek i 
månskenet, men detta minskade ej 
hennes .skönhet i h.an-s ögon. Över 
sin iblåa dKäkt bar hon en lång vit 
kappa, isom hon dock hade knäppt 

t för värmens skull, och han såg 
hennes fina hals omgiven av ett 
smalt halsband besatt med glittran
de turkoser liksom de -dyrbara ör-
hängena i hennes små öron. Över 
hela hennes personlighet låg det nå
gonting mjukt, vekt, betagande, som 
fängslade hans .sinne, sövde hans 

-mvete till ro, fyllde hans hjärta 
och hjärna med vilda, gäckande 
drömmar och visioner. 

— Bry er inte om sången, sade 
han tvärt. Låt oss ta en pro-menad. 
Eller är ni trött? 

— Inte alls. Jag har ingenting 
emot att promenera lite. 

De gingo fraimåt däcket sida vid 
sida. En gång gjorde skeppet en 
oförmodad liten krängning, och han 
tog beskyddande hennes arm. 

— Det är all right. Hennes kin
der ibrände. Jag kan gå ensam, herr 
Chevne. Jag har haft tid att skaf

fa rni-g "sjödugliga 'ben", som kap
tenen kallar det, nu. 

—• Drag inte bort er arm, sade 
han hastigt. Jag kan väl få hålla 
den, om jag vill. Eller är det obe
hagligt 'för er? Tycker ni inte om 
att jag rör er? 

Hon svarade ej igenast. Därpå 
sade hon likgiltigt: "Vilken tid äro 
vi framme i Marseille i morgon? 
J-ag kan knappt tro, att vi verkli
gen äro -så långt komna. Tiden har 
flugit bort, sedan vi lämnade Au
stralien. 

—- Kommer ni nånsin att resa dit 

mer? 

— Nej, det tror jag inte. Men, 
hon suckade, jag vet inte riktigt vad 
jag skall ta mig till. Ni ser, det 
här experimentet slog inte väl ut. 
Min svägerska och jag gick inte ihop 
ett dugg, så i stället för att bli kvar 
därute på obestämd tid, så stannade 
jag bara i tre månader. Lyckligt
vis har jag massor -med inbjudning
ar, so-m jag med nöje iska begagna 
mig av — för en ti-d åtminstone. 

— Ni liar ingen att ta råd av, 
inga släktingar, som kommer att 
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bordstelefonen, och fröken Haken
stedt förde luren till sitt öra. 

En kvinnlig röst bad att få tala 
med advokat Willman. som förgä
ves sökts på sin byrå. 

Nej, han var inte hemma, men 
fröken Hakenstedt förklarade sig 
beredd att svara på vilka frågor 
som hälst. 

Ett ögonblicks tvekan på andra 
hållet. Och så : 

— Herr Willman . var härinne 
för en liten stund sedan och gjorde 
en diubbelbeställning, tre små kak
tusar och så en rosenbukett med 
kristallvas för sjuttiofem kronor. 
Men det var ett nytt biträde, som 
tog emot beställningen och hon upp
fattade inte klart, om rosorna skul
le skickas till bostaden och kaktu
sarne till Fröken Dorian vid Mel-
lanteatern eller tvärtom. 

Fröken Hakenstedt darrade på 
handen, som höll luren, men hennes 

Till Skolan 
börjar 

bör Ni köpa Er gosse 
eller flicka en av våra 

präktiga 

S k  o l v  ä  s  k  o  r m  

Hållbara, Prakiiska, Billiga. 

Skolväskor, l:ma smarting fr. Kr. 1.40 
» pegamoid m. handtag » 2.50 
» äkta läder m. handtag ;> 6.25 

Portföljer, l:ma Cloth fr. Kr. 1.— 
» pegamoid m. lås » 3.— 
•> läder m. 2 lås... » 7.50 

Se och förvissa 
Eder om våra pri
ser och kvalitéer. 

A. B. CARL 
v.. 

2 Kungstorget 2. 
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röst var lugn och stadig, när hon 
mot bättre vetande svarade: 

— Det känner jag till. Herr 
Willman talade om saken innan han 
gick. Kaktusarne skall till fröken 
Dorian och rosorna hit hem! 

Fröken Hakenstedt lade ifrån sig 
luren med en rund häpen blick i 
sina blåa landsortsögon. 

Vad menade Göran? Människan 
hade kanske födelsedag. Göran ha
de kanske svärmat för henne förr i 
världen. Men att nu och i dessa 
dyra tider kasta bort sjuttiofem 
kronor??!! 

Hela luften syntes fröken Haken
stedt fylld arv fråge- och utropstec
ken, och deras antal ökades väsent
ligt, när hon inne i salongen stan
nade i (begrundan framför ett blom
sterbord, till sista fläcken fylld med 
alla slag av kaktusar, dessa otäcka 
stickiga 'bollar som. voro Mariannes 
obegripliga vurm. Och nu hade det 
varit 'Görans mening att öka den 
förskräckliga samlingen med ytter
ligare tre små fulingar, under det 
att ett fång sköna rosor skulle ö-ver-
antvardats till fröken Dorian! 

N u  ringde det på tamburdörren, 
och nu kom jungfrun in med en vas 
de härligaste, mörkröda rosor. 

Ett iskallt leende lekte kring frö
ken Hackenstedts läppar, när hon 
tänkte på att fröken Dorian antag
ligen i detta ögonblick satt och med 
oförstående blickar betraktade tre 
små fula kaktusungar. 

När herr och fru Willman vid 
femtiden samtidigt kommo hem, 
satt fröken Hakenstedt i salongen 
framför rosorna. 

Den fryntliga middagshälsniiig 
Willman tillämnat slog över i ett 
undrande: 

— Vad nu då? Vilka praktfulla 
rosor! Och från vem? 

— Göran är en skalk, sade tant 
Emerentia, med en genomborrande 
blick på den hon talade om. Ro
sorna äro från honom och till dig, 
Marianne. 

— Nej, så du säger, kära. tant, 
skrattade Willman. Men varför gör 
du sådana underliga jniner och tec
ken? Vad är det du vill dölja? 

— Jag? Ingenting! svarade frö
ken Hakenstedt värdigt. I blom
sterhandeln hade dom inte riktigt 
klart uppfattat dina order, kära 
Göran, men jag dirigerade rosorna 
hit —• 

Willman högg henne i axiarne. 
— Och kaktusarne?? ropade han. 

De tre kaktusarne? Varför svarar 'du 
bara med grimaser? Vad är det du 
vill dölja? Är kaktusarne hos frö
ken Dorian? ! 

—t" När du själv förråder saken 
så — ja! sade fröken Hakenstedt 
kyligt. De små söta. kaktusarne 
äro hos fröken Dorian! 

Willman sjönk stönande ner i 
en fåtölj. 

— Men vad betyder allt det här? 
grep fru Marianne in. Jag står som 
ett stackars levande frågetecken. 

Utan att svara tog Willman iipp 
ett telegram ur fickan och räckte 
det till fröken Hakenstedt. 

—• Var god, sade han, och obser
vera avsfindningiorten. Buenos Ai
res, och avsändaren, min vän Fritz 
Hager. Läs nu högt. Lä säger 
jag'-
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Fröken Hakenstedt rättade på de 
mörkbågade brillorna och läste: 

"Lissie Dorian kablat ja. Sänd 
härligaste eldröda rosor uttryckan
de mina känslor. Ombestyr förlov
ningsannons ögonblickligen" 

Fröken Hakenstedt satt tyst med 
mycket runda häpna blåa landsorts
ögon. 

—• Jag är glad, att det förhåller 
sig på det sättet, sade hon slutligen. 

Willman flög upp ur stolen: 
—• Glad? Men förstår du då in

te, tant. Emerentia, vad det betyder, 
att fröken Dorian fått tre kaktusar, 
tre klotrunda taggiga kaktusar? 
Och med ett kort från mig: "Hind
rad att själv göra det. ber mig vän
nen Fritz sända Er just dessa Floras 
täcka döttrar, vilka bättre än ord 
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uttrycker hans känslor för Er". 
Föreställ dig, tant, fröken Dorian 
framför de tre kaktusarne som Ma
rianne skulle haft. Hon är ju tokig 
i dessa kuriösa tingestar men det är 
antagligen inte fröken Dorian. Tänk 
att få kaktusar från en fästman på 
förlovningsdagen och med sådana 
beledsagande ord!! Det vill nerver 
till för att stå ut med sådant, tant. 

— Kära Göran, sade fröken Ha
kenstedt späkt. 

— Tänk om hon tar det hela. som 
drift eller fullt utbildat vansinne 
och kablar Fritz en uppslagning? 
Fröken Dorian är en människa med 
humör ! 

— Kära. snälla, rara, lilla Gö
ran! sade tant Emerentia ännu spa-
kare. Jag förstår inte vad som 
flög i mig. Vi måste rätta till 
eländet. 

—. Vi? sade Willman skarpt. Var 
god tala. i singularis! Du skall gö
ra det! 

— Ja, jag skall väl det då, sade tant 
Emerentia med tårbländad röst vil
ken som en pil gick Willman till det 
goda hjärtat. När fröken Haken
stedt beskedligt reste sig för att 
gå till telefonen, slog Willman ar
men om hennes skuldra. 

—i Jag förlåter dig tant! Det 
var mitt eget fel. Jag utmanade 
ödet, och du blev det straffande red
skapet i dess hand. En läxa, för
står du! Hädanefter är det jag som 
inte glömmer att knacka i bordet. 

Doris Bast. 

"Ett hänge sig åt 

förvärvsarbete." 

Fackföreningarnes i Malmö cen
tralorganisation har gjort ett. märk
ligt uttalande i fråga om åttatim
ma rsda gen. 

Det har, framhålles det, visat sig, 
att arbetarne icke — som den ur
sprungliga meningen var — använ
da den myckna lediga tid, altaina-
marsdagen iskänker dem, till för-
kovring i kulturellt och andligt av
seende. I stället hänge de sig i 
ökad utsträckning åt förvärvsarbete 
under fritiden, vilket bör förhind
ras emedan eljes .motståndarne till 
åttatimmarsdagen erhålla belägg 
för påståendet, att en begränsning 
av arbetstiden ej är motiverad. 

Det är oresonligt och frihetsfient-
ligt att av detta skäl vilja neka 
människor rätt att använda en del 

av sin dagliga åttatimmars rekrea
tionstid till arbete. 

En människa orkar helt enkelt 
icke med en långvarig daglig "för-
kovring i kulturellt och andligt av
seende" det är uttytt läsning av tid
ningar och böcker, föredrag, ord
flätor, kallprat, biobesök, jazz och 
andra förströelser. Hon blir över
mätt, led på det! Det nöje som 
verkligen står sig friskt och nytt. 
är ett arbete, som man kan och som 
man tycker om. Och nöjet ökas ic
ke obetydligt, om arbetet är före
nat med inkomst. Människan är nu 
en gång sådan. 

Det är bara- i Europa man anser 
det orätt, skadligt och ohälsosamt 
att "hänge sig" åt arbete under mer 
än åtta av dygnets tjugofyra tim
mar. Det är bara. i Europa, man 
tror, att återhållsamhet i fråga om 
arbete bringar välstånd åt hemmet, 
samhället, folket. 

I U. S. A., där man ett slag ock
så var böjd att luta åt denna besyn
nerliga åsikt, lät man övertyga sig 
om och fick sedan besannat att ett 
hurtigt,. intresserat, idogt arbete på 
alla liSnder icke uttömmer arbets-
iförrådet och sänker levnadstandar
den utan i istället skapar nya. arbets
möjligheter och skänker ökat väl
stånd både åt det enskilda hemmet, 
åt .samhället och folket. 

Skulle vi inte även hos oss kunna 
göra ett försök . åtminstone i den 
vägen? 

Den fundersamma. 

Wir OCH Där. 
Ett par unga kvinnliga författare 

ha debuterat med böcker. ;som Mtt 
en ofördelaktig kritik. Man har 
publicerat underkännadet under den 
i r o n i s k a  r u b r i k e n  " K v i n n l i g a  e r f a 
renheter". 

En fråga framställer sig. Varför 
sprida löjets sken över hela kvinno
könet för att ett par unga damer 
icke hålla måttet som iakttagare av 
livet och som författare? 

Skulle man väl om författarné i 
detta fall varit ett par gröna yng
lingar funnit rubriken "Manliga er
farenheter" kvick? Eller ens för
nuftig? 

« 

Kommunismens idé är att, när 
alla länder fått det lika uselt ställt 
som Ryssland, så kommer man att 
ha det lika bra i Rysisiland som i 
något annat land. 

SWALANDERS 
o kaffe:, * 
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Det bästa bordsaltet 

Klumpar sig icke 
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BREVLÅDA. 
En enkel medlem av statskyrkan 

Många av Ed ra påpekanden äro be
rättigade. Helt säkert är det myc
ket inom statskyrkan, soim icke är 
som det borde vara, men det bör ju 
icke hindra oss att erkänna det 
myckna goda ;som finns där. — 

tes fö rhandlingar ne stå utförligt re

fererade, särskilt i Stockholmstid

ningar ne, t. ex. Svenska Dagbladet, 

som med säkerhet fås i H. T.-centra-
len. 

Just nu. Nej, tiden icke lämplig. 
Tl. W. Ja, det 'är mödosamt att 

vrida tiden rätt. Bäst att ieike för
lora hoppet utan taga nya tag. Det 
förefaller som skulle Ni äga den be
hövliga kraften och modet! 

J. L—g. Nej! Det är ju rena 
förgiftet! Vi vågade icke ens lägga 
det i papperskorgen utan förintade 
det på ett effektivare sätt. 

E. D., J. L. Håller icke fullt.; 
måttet. 

Männi skans skönaste prydnad 
är ett vackert och välvårdat här 

YVY-
Använd 

S h a m p o p u l v e r  
vid tvättning av håret, det 

renar och uppfriskar hår

bottnen, giver håret sin na-

turliga färg och skönhet. 

Sälj es över allt. 

A.-B. YvY-Fabriken, Ystad 
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bråka med er — bestämma vad ni 
skall bo och så vidare? 

— Nej. Med undantag av min 
bror är jag soim den lilla franska 
pojken "Sans Familie". Hon skrat
tade. Men jag bryr mig inte om 
dtet. Släktingar är ett förskräckligt 
onus, har jag hört — blandar sig 
alltid i ens angelägenheter. Nu kan 
jag vara så oberoende jag vill. 

— Ska vi sätta oss ner ett ögon
blick? sade han och stannade fram
för två omsorgsfullt isolerade däcks-
stolar i ett avskilt hörn. Det vill 
säga, om ni inte är rädd att förkyla 
er. 

Hon satte sig »tan ett ord, och 
efter en iminut följde han hennes 
exempel. Hennes ha.nd vilade lätt 
pä armstödet till hennes stol, och 
han lyfte den sakta. 

— Så vackra händer ni har, frö
ken Ramney. Det är ett kvinnligt 
behag, som jag aldrig kan motstå. 
En kvinnas mjuika hand med de 
vackra ,små naglarna, så olik ens 
egen, och alla de rara små linjerna-
och groparna vid handloven — den 
— nåja, den är ett mycket starkt 
vapen i ert köns ruistkaimsmare. 

Hon skrattade tvunget. 
— Herr Cheyne, var snäll och 

släprp min hand. Den —- jag vill 
knäppa igen min kappa — det blå-
isier lite. 

Han släppte genast hennes hand, 
•och hon började knäppa knapparna. 
Men hennes fingrar darrade ohjälp
ligt, och hon var tvungen att avstå 
från försöket. 

—• Låt mig få göra det för er. 
Han lutade sig framåt. Ni kan inte 
göra det själv. 

— Bry er inte om det, sade hon 
brådskande. Det gör verkligen all
deles detsamma. Jag fryser inte 
alls. 

—Jo, ni darrar ju, sade han has
tigt. Liât mig göra det. Jag ska 
inte bära mig fumligt åt. 

Och' med en gång gav hon vika. 
Lutande sig mot henne knäppte 

han sakta de stora knapparna i hen
nes kappa, och hon lyckönskade sig 
till att det brydisamma ögonblicket 
var över. Men i samma minut som 
denna tanke blandad med ett oreson
ligt stygn av smärta iflög genom 
hennes huvud, visste hon, att hon 
misstagit sig. 

Cheyne hade slutat med knappar
na., och nu voro hans händer upp
tagna med stonmkragen. 

— Låt mig slå upp denna. Han 
drog upp den., medan han talade, så 
att den bildade en ram kring hennes 
mjuka vita haka och fina nacke. 
Sedan, då hon satt där tyst, darran
de för vidrörandet av hans hand, 
fastän det bom hela hennes varelse 
att genombävas av lycksalighet, 
släppte han åter ner kragen och tog 
hennes ansikte mellan båda sina hän
der. 

—- Kitty, han såg på henne med 
glödände blickar — vad ni är vac
ker! O, Kitty! 

Ock innan hon kunde röra isig, 
förebrå honorm för hans djärvhet, 
lutade han sig ännu närmare, tills 
hans ansikte nästan vidrörde hen
nes, och kysste henne på läpparna. 

Under en lång minut kände hon 
•beröringen av hans mun mot sin och 
en elektrisk stöt genombävade hela 
hennes varelse vid den första passio
nerade kyss hon någonsin mottagit. 

Nästa ögonblick drog han sig till
baka, ej en sekund för tidigt, ty i 
trots av att de båda voro så helt 

upptagna av varandra, hörde de 
steg, som närmade sig. Strax där
på kommo två män i sikte, och Chey
ne hade nätt och jämt tid att sjunka 
tillbaka på sin plats, innan .nykom
lingarna voro över dem. 

-—- Hallå, Cheyne! Det var tred
je officeren, som talade. Han tog 
hastigt pipan ur munnen, då han 
fick -se Kitty. Njuter du av mån
skenet, kan jag försitå. Det är en 
bedårande afton, fröken Romaney, 
inte sa-nnt? 

Kitty tyckte illa om mannen och 
gjorde inget försök att dölja sin 

•mgtvilja. 
— Ja, det är en mycket vacker 

kvä-ll. Doktor Lassen, vad är kloc
kan? Konserten måste vara nästan 
över nu. Är den inte? 

—> Klockan är strax tio, fröken 
Romney. Den vackre unge läkaren, 
som varje kvinna ombord fann all
deles oemotståndlig i sin eleganta 
uniform, tog fram sitt ur. Ja, om 
fem minuter. Men det är väl inte 
sent. De håller på med ett piano
solo nu — vad är det för ett stycke? 
Vtet inte du det-, Perkins — ett slags 
cake-walk? 

—• Menar du "Poppies"? svarade 
den .andre i släpande ton. Jo, det 
är idet, tror jag. Du bör uppskatta 
det, Cheyne, "Poppies", hör du — 
va? 

Owen Cheyne såg upp med en 
harmsen blick i ögat. 

—• Jag uppskattar inte eake-
wta.lks, sade han kort. Mera i din 
väg, skulle jag tro. 

—- Över huvud taget, ja, sade 
Perkins orubbligt. Men i det här 
fallet — en Poppy, så — — 

Cheyne reste isig hastigt. 
—* Fröken Romtney, det är en 

smula dragigt i det här hörnet. Vill 
ni promenera lite? 

Kitty, förbryllad över någonting 
hon inte förstod i den korta replik
växlingen, steg genast upp. 

— Jag tror jag skall säga god 
natt. Jag måste veAligen gå och 
packa nu! 

Hon räckte fram sin hand medan 
hon talade, och Perkins tog hennes 
yttrande som riktat åt honom. 

— God natt, fröken Romney. 
Ni går ju i land i morgon eller hur? 
Nå väl, vi träffas väl i morgon bit

tida. Vi behöver inte säga farväl 

•nu. 
— Jag tror vi gör det i alla * 

sade hon kyligt. Jag får bråttom i 
morgon, så farväl, herr Perkins. 

Han kunde inte envisas gentemot 
hennes tydligt fattade beslut, så haa 
tog hennes framräckta hand och y 
te nästan surmulet sin vitkulb>ga 

mössa. 
— Herr Perkins! Konserten var 

•över, och en hop passagerare »tro® 

made upp på däck. Herr Per 

— var så god och kom hit ett 
blick! Vi ville tala med' er —Do -

och jag, vill ni säga oss ' ^ 
Han vände sig hastigt om w ' ^ B 

förbindligt leende och hälsade pa ^ 
båda unga flickorna på sitt u 

samma sätt. , 
— Nå väl, Lassen såg något t 

kände 'från den ene till den ^ 
av sina båda följeslagare 
måste gå och se till en patie ^ 

andra klass, innan jag Sar 1 ^ 
m i g ,  s å  j a g  t r o r ,  a t t  j a g  f f e f . v ä i  
natt, fröken Romney. À-r « 

också? (F orts.) 
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Blusen 

skall, för att kunna, 
tvättas om ock om igen 
och ändock se fräsch ut. 
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INNEHALL. 
(jtlandskrönika i sammandrag 
Vanskött kärlek. Av Marie Louise 

Ingeman. 
Mor på Stretered. 
Höst. Av L. B—gli. 
Bortgångna. 
Helene Bonnier, 70 år. 
Ett besök hos konstnären Ole Kruse. 

Av —e. 
Skördevisa. Av Ruth Almén. 
Här och Där. 
(järningen. Av Ingeborg Dahllöf. 
Manlig solidaritet. Av Ragna Peters, 
flamla talesätt. Av S. A. S. 
En lycklig dag. Av Crayon. 
Allahs vilja. Roman av Kathlyn Rhodes. 

Utlandshröniha 
i sammandrag. 

T London är, när detta skrives, 
en juristikönferens samlad i och för 
den juridiska utredningen i fråga 
om säkerhetspakten. \Dests arbete 
väntas slutfört på några, dagar. 
Ärendets .slutbehandling tillkommer 
de berörda staternas utrikesminist
rar och regeringar. 

Ett av de villkor Frankrike upp
ställt för att underskriva säkerhets
avtalet är, som bekant, att Tysk
land inträder i Folkförbundet. 
jSä/ftnnda land är villigt härtill men 
nekar att godtaga folkförbundspak-
tens art. 16 o.m rätt för en främman
de nation (Frankrike) att föra sina 
trupper genom Tyskland till Polens 
eller Tjeckoslovakiens hjälp, om 
-idéssa länder skulle angripas av en 
annan makt (Ryssland). Skulle 
Tyskland segra på denna punkt, kan 
Frankrike endast sjöledes komma till 
Polens och genom Polen till Tjecko
slovakiens hjälp. I så fall blir Ös
tersjöns internationella betydelse i 
utomordentlig grad Ökad. Särskilt 
kommer det att ligga i Pysslandfe 
intresse att vid behov spärra inlop
pet till Östersjön, en fråga som på 
det närmaste kan komma att beröra 

också vårt. land. 
Såsom tidigare nämnts är det vik

tigaste ärendet på Folkförbundsmö-
tets föredragslista Mossulf rågan. 
England har nu förklarat sig villigt 
att upprätthålla det dyra mandatet 
över konungariket Irak (f. d. Meso
potamien) om detta är villkoret för 
att Irak med England i bakgrunden 
skall få Mossuls med oljekällor väl
signade mark. Turkiet gör för sin 
räkning eftertryckligt anspråk på 
Simma område. Frågan skall nu 
först utredas av en kommitté, inom 
vilken .Sverige, Spanien och Lru-
guay äro företrädda. Ett högst öm
tåligt uppdrag! För Sverige svarar 

utrikesminister Undén. 
Den engelska tidningen Obser

ver" har undersökt det stora krigs-
skuldproiblemtet vars utredning, isorn 
bekant, står på dagordningen. 
Fordringsägaren är II. S. A. och 
gäldenärerna de i kriget iniblandade 
^ropeiska makterna. När Europa 
kommer i ordning med sina avbetal
ningar skall det, påpekar tidningen, 
Inder minst sextio år ha att betala 
till Amerika en miljard 620 miljo-
ner kronor årligen! Dessa, medel 
kunna endast åstadkommas på skat
tevägen och genom besparingar, vil-

antagligen måste gå ut över det 
^iala reformarbetet. Det tunga 

skattetrycket skall pressa ner såväl 
arbetslöner som företagarevinster. 
Den europeiska levnadsstandarden 
komlmer att sjunka överlag och fol
ken att falla offer för missnöje, inre 
oro och farliga slitningar. Frågan 
skarpes ytterligare därav att amor
teringen av krigskulden, denna oer
hörda, livet förbittrande börda snart 
skall påvila. den nya generationen, 
som född efter år 1900 står fullstän
digt utan .skuld till kriget! 

Allt detta tillägger "Observer" 
kan emellertid ha något omätligt 
gott med. sig. Det kan förmå de 
av Amerika utsugna europeiska na
tionerna till kiooperation på det fred
liga arbetets område, närmast för att 
göra. sig oberoende .av de amerikan
ska råvarorna. Den enda räddning
en för Europa undan ekonomiskt 
sammanbrott och kaos är samför
stånd och sammanslutning. 

Från Marocko rapporteras franska 
framgångar och .spanska, nederlag i 
kriget mot- Abdel-Krim. — Frank
rike bagatelliserar sina motgångar 
mot de upproriska druserna i Syrien. 

Från Kina föreligga inga andra 
nyheter än att en internationell kon-
ferns i höst skall behandla Kinas 
rätt att fastställa, sina egna tullar 
och en annan 'konferens övriga strids
frågor mellan Mittens rike och an
dra. intresserade makter. 

Saturday Review, en engelsk tid
ning, offentliggör ett brev, skrivet 
av en bildad kines i Peking. Han 
förklarar, att de amerikanska, fil
merna som vunnit, istor spridning i 
Kina på ett - ödesdigert sätt under
gräva kinesernas respekt för de vite. 
Särskilt är detta fallet med detek
tivfilmerna, de tarvliga kärlekshis
torierna och de filmer i vilka de vita 
kvinnorna uppträda alltför lätt kläd

da. 
En engelsk korrespondent till 

samma tidning framhåller risken av 
att t. ex. Chaplin kommer att fram
stå för den färgade ' befolkningen 
som den typiske vite mannen. Det

ta förekommer ! 

Yanekött kärlek. 
Av M  A B I E  L O U I S E  I N  G E M  A X .  

Göteborgs Kvinnoförbund 

för Sveriges sjöförsvar. 

I våras vid tiden för riksdagens 
avrustningsbeslut bildades som man 
torde minnas Göteborgs Kvinnaföv-
bund för Sveriges sjöförsvar, den 
första kvinnliga försvå ̂ samman
slutningen i rikets andra stad. rör-
bundet soim samarbetar med den 
stora föreningen "Sveriges sjöför
svar" i Stockholm, har kunnat glad-
ja sig åt en synnerligen livlig an
slutning av Göteborgs kvinnovarld. 
Listorna äro ännu icke indragna — 
man väntar i hopp om att få dem 
fulltecknade! Någon gång i höst 

komma de antecknade föremngsmed-
lemmarne att sammankallas till ett 
konstituerande möte för att välja 
styrelse och ordna andra förenings-
frågor. . . , 

Sammanslutningen ar opolitisk. 
Medlemsavgiften är endast 2 kr. pr 
år. 

Anmälningar om inträde mottagas 
av interimsstyrelsens ordl. fröken 
Helene Bonnier. Kungsportsavenyen 
6 tel 3484, samt av dess sekr. i rö
ken Elsa Dalman, Berzeliigatan 17, 

tel. 1666. 

Varför gräla alla gifta människor? 
Varför kommer alltid, förr eller se
nare, en period i deras äktenskap, 
då de få lika lätt att. missförstå var
andra. som de förut hade lätt att för
st? varandra till och med utan ord? 

Det behöver icke föreligga någon 
djupare anledning till missämja. 
Förhållandet har bara av outgrund
liga. skäl plötsligt blivit spänt och 
ömtåligt. Men varför? Det måste 
finnas någon orsak? 

Svaret blir: det är enformighetens 
skull. De flesta gifta människor le
va. för ensamma, alltför uteslutande 
hänvisade till varandra. Morgon, 
middag och kväll se de blott varan
dra. höra blott varandras stämmor, 
ha endast att vädja till varandras 
tycken och omdömen. 

Omedvetet blir detta en påfrest
ning som den mänskliga naturen ej 
tål. Det går icke att söka resonera 
sig till motsatsen,vi äro nu en gång 
för alla danade för omväxling, i hög
sta grad beroende av nya intryck, 
nya ämnen för den förbränning, soim 
oavbrutet pågår i vår inre människa. 

Deltagarna i en av våra första 
nordpolsexpeditioner gjorde under 
sin långa nödtvungna, isolering uppe 
i isen just denna erfarenhet. Dessa 
män, som voro goda kamrater, be
själade av samma intressen och ut
rustade med likvärdiga kunskaper, 
skulle under normala förhållanden 
g'vet utvalt och njutit av varandras 
sällskap. Men efter att i dagar och 
månader uteslutande ha varit hänvi
sade till varandra inställde sig en 
oemotståndlig antipati, och de kunde 
knappast tåla varandras närhet. 

Jack London har i en av sina vild
markshistorier jned levande kraft 
skildrat samma intressanta och al
drig helt utforskade problem. 

Men ensamheten uppe bland Nord
polens ismassor eller i Alaskas öde
marker kan ju icke jämföras med iör-
hållandena inne i en stad, invänder 

läsaren. 
Kanske ändå! Undertecknad min

nes hur en nygift fru, som genom 
mannen förordnande kommit att bo
sätta sig i en av de nordiska huvud
städerna, klagade över att hon efter 
nära ett års vistelse där kände sig 
ensammare än i en ödemark. Hon 
ägde inga vänner att gå till. mottog 
aldrig besök. Dagens stora händelse 
var för henne mannens hemkomst. 
På denna koncentrerades alla hennes 
tankar, alla hennes förhoppningar 
om ett avbrott i enformigheten. 

Han, som å sin sida ute i affärs
livet träffat .mycket folk. förstod 
henne icke. När han kom hem ville 
han ha ro, en bekväm stol, en tid
ning. Vad iskiulle han tala om! Ny
heterna utifrån affärslivet kunde ic
ke intressera henne — och här hem

ma stod allt stilla. 
Hans tystnad och likgiltighet 

rämde, förgrämde henne. Och en 

]V[or på ôtretered. 

afton brast, det löst. Förebrående 
ord föllo, tårar, uppträde, försoning! 
Han skulle bättra sig. Men ledan 
kom igen och korn igen, låg som en 
kvävande stämning över huset. 

Mannen började vantrivas hemma. 
Hon vred sina händer, bönföll ho
nom att icke gå ut vidare. Kunde 
han icke undvara, sina kamrater, kun
de han väl åtminstone bjuda hem 
dem, så att även hon någon gång 
fick vara med. Han följde rådet, 
inviterade ett par jämnåriga affärs
vänner med fruar. 

Det var 'första gången inbjudna 
gäst-er satte foten i deras hem. Och 
för första gången upptäckte han att 
hemmet var vackert och att hustrun 
hade charme. Ty han såg plötsligt 
med vännernas nya, friska blick. 

Bjudningen drog umgänge med sig, 
icke stort, men utvalt och anpassat 
eiter husets villkor. Man tog emot 
vänner och blev själv bortbjuden. 
Det kom som en ny anda i huset — 
frisk hög luft som om en ventil 

sprungit upp. 
Den unga frun behövde nu icke 

längre som förr endast gå och vänta 
på mannen. Hon stod själv genom 
sina nya vänner i kontakt med ytter
världen, var därför, ej bara beredd 
att få .sig nyheter meddelade, utan 
kunde också själv ge sådana. Baga
teller visserligen, men som dock höllo 
luften i rörelse, den andliga stäm
ningen i jämvikt. 

Vännerna — beslutet att göra 
h rnmet till något annat än en lya 
för två egoister hade räddat deras 

lycka. 
Enformigheten, det kvävande stil

laståendet över dagarnas tal hotar, 
utan att man kanske klargjort det, 
månget hems harmoni. Förhållandet 
härsknar — båda. parterna lida ett 
vanligtvis onödigt lidande och utan 
att känna, botemedlets namn. I som
liga hem är det mannen, som i ego
istisk önskan att få vara i fred 
stängt dörren för allt umgänge, i 
andra åter är det hustrun, som i be
kväm fasa för allt onödigt besvär 
motsätter sig mannens önskningar 
om att se några vänner. I ett tredje 
fall slutligen kan man av ekonomis
ka skäl ömsesidigt överenskomma 
att stryka främmande från program

met. 
Vilket skälet än må vara förkrym

per denna ständiga isolering ett hem. 
Vad betyder det att det ligger mitt 
inne i en brusande storstad med 
människor runt omkring, när det 
dock är så ogästvänligt, så kallt, så 
tillskitet som hade det blott öde
marken omkring sig! Man har det 
bekvämt och ekonomiskt, ordnat för 
sig själv. Men hur tomt. hur gläd
jelöst och armt blir i längden icke 
denna enformiga tillvaro mellan fy
ra väggar. Livsenergien försvagas, 
alla intressen domna bort, och sjä
len, som icke kan mördas, nöter ut 

ANNA JÖNSSON. 

Fru Anna Jönsson, husmoder vid 
Uppfostringsanstalten för sinnesslöa 
barn på Stretered. fyller den 9 sept. 
60 år. 

När man .ser henne .så lungdomligt 
spänstig och med en blick lysande 
av vitalitet och verksamhetslust 
måste man säga sig. att tiden hand-
ilkas underbart varsamt med en del 
människor. Och i detta fall också 
med urskillning. Det gäller här en 
kvinna som fyller ett värv, ansvars
fullt. och krävande, ett värv för vil
ket en henne värdig efterträdare 
blir mycket sivår att finna. 

Fru Jönsson är maka- till före
ståndaren för Streteredsanstalten 
Håkan Jönsson och delar med honom 
äran av dess utveckling. Ursprung
ligen var skolan deras privata egen
dom. men övertogs år 1900 av Göte
borgs stad och län. Verksamheten 
har sedan dess i betydande grad ut
vidgats, men det har dock .skett på 
den från början av de båda .makar-
ne lagda, bärkraftiga grunden. 

Var man går inom denna stora 
imönsteranläggning spårar man hus
moderns, nej, moderns kärleksfulla 
omtanke, och ordnande milda hand; 
tonen är god och glättig, stämningen 
trygg och tillitsfull. Luften i alla 
lokaler är doftande ren. allt skiner 
och blänker, gardinerna, som sakta 
bölja för vinddraget från de öppna 
fönstren äro bländvita, de hundra
tals sängarne försedda med den bäs
ta urtustning, och lärjungarne själ 

sig på småaktigheter. Därav grälet, 
den surmulna tystnaden, den onatur
liga .spänningen. 

Isoleringen driven för långt är en 
stor fara. som ofta leder till detta 
fruktansvärda, "armod på tu man 
hand", för vilket Nietzsche varnar. 

Såsom allt haf den sin tid. Men 
när dess tid är ute. borde man söka 
en annan form för att livet ej skall 

stagnera. 
Vi ha en fiende mitt ibland o.-

Det är enformigheten. Vi ha också 
botemedlet — människor. En massa 
människor, ensamma som vi själva, 
vilka gärna inom brasans vänliga 
ljuskrets i vårt hem skulle rädda va 
ra hjärtan och själar att förtorka 

och förbittras. 

va äro välklädda och välvårdade 
ifråga, om sina personer. De många 
nybyggnaderna ligga omgivna av 
välskötta park- ocih trädgårdsanlägg
ningar. där blommorna jfust nu lysa 
i höstens starka färger. Det. är en 
liten lycklig värld så långt som 
-mänsklig godhet och offervilja räc
ka. 

Man ser hemmets skyddslingar 
ute på arbete i trädgården, intresse
rade, flitiga, duktiga eller i lek på 
de stora solbelysta sandplanerna, fria 
och på samma gång i de unga skö
terskornas vaksamma skydd. 

Vår medkänsla neka vi nog inte 
de sinnesslöa, de s. k. "idioterna", 
men den allmänna uppfattningen 
torde vara, att det lägges ner för 
mycket arbete och för stor kostnad 
på deras uppfostran. 

Denna åsikt Ikan icke upprätthål
las, när man ser resultaten av detta 
visserligen mödosamma men tack
samma och vackra uppfostringsarbe-
te. Hur gripen känner man sig icke 
när man jämför iden lägsta skolklas-
en med den högsta, när man ser de 

minsta så hopplöst efterblivna, med 
tom blick och nästan utan förmåga 
at .uppfatta, att tala, att för ett en
da ögonblick hålla fast en tanke, 
och sedan den högsta klassens 13—-
15-åringa.r, i vilkas ögon förståndet 
tänts! De kunna läsa innantill och 
förstå vad de läsa, de ha lärt sig 
rättskrivning, uppsatsskrivning och 
brevskrivning, de äro hemma i enk
lare praktisk räkning, de känna till 
mynt, .mått och vikt, de förstå al
manackan, klockan, termometern och 
mycket, mycket imera ha de inhäm
tat. De ha också lärt sig ordning, 
personlig snygghet, disciplin, höv
lighet, hänsynsfullhet, flit, uthållig
het, de ha blivit människor! 

Annu starkare springer uppfost-
ringresultatet i ögonen, när man ser 
vad de kunna utföra i arbetsväg, 
hur duktiga, understundom skickli
ga de äro som skomakare, snickare, 
borstbindare, väverskor, sömmerskor, 
hur dugliga i trädgården, i tvättstu

gan o. s. v. 

Naturligtvis nå icke ' alla lika 
långt, men i den utsträckning det är 
möjligt lyfter skolan upp dem ur 
deras mörka olvckliga tillvaro och 

DRICK FRIMÄRKS THE 
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