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Något om lunginflammation. 
För Kvinnornas Tidning av Röda-Korssyster. 

Enligt en framstående läkares ut
sago '%unna vi vid den sjukdom, som 
bär namnet lunginflammation, intet 
göra för' att påskynda en lycklig ut
gång, men vi kunna å andra sidan 
göra mycket för att förhindra en o-
lycklig utgång." 

Sjukdomen orsakas vanligen av en 
sorts bakterier, kallade pneumokoc-
ker. Då lunginflammationen till sin 
natur, är sådan, att en förändring till 
det battre eller sämre, till hälsa eller 
död sällan inträder förrän efter 7 :de 
à 9 :d'e dygnet, så har man dragit den 
slutsatsen, enligt ovan citerade läkare, 
att "bakterierna kämpa ursinnigt om 
herraväldet i kroppen så länge de or
ka, varefter de plötsligt sträcka va
pen, besegrade av de vidriga förhål
landen vår kropp skapar åt dem". 
Som bekant söker alltid vår kropp 
själv bekämpa de sjukdomsalstrande 
bakterier som på en eller annan väg 
inkomma i densamma. Ovanstaende 
läkare framhåller med bestämdhet I 
"att vi hittills icke känna något me
del som kan döda de fientliga bakte
rierna inuti lungan på kortare tid än 
kroppen själv förmår". Det är såle
des omöjligt att genom någon sorts 
behandling påskynda krisens inträde. 

Vid vården av en sådan sjukdom 
som lunginflammationen får man allt
så ta sikte på att söka understödja] 

kroppens egen strid mot dessa främ
mande inkräktare —pneumokockerna. 

För förstålighetens skull måste vi 
då först erinra oss vad vi en gang fatt 
lära oss vara lungornas uppgift: att 
ur luften upptaga syre och att avgiva 
kolsyra. Det kan på ett populärare 
rått uttryckas sålunda : lungornas hu
vudsakliga uppgift består i att genom 
andningen vädra blodet. Just denna 
deras speciella funktion föfsvåras el
ler omöj liggöres delvis vid en lungin-j 
flammation. "Detta tillika med den 
svåra förgiftning av hela kroppen, 
som medföljer lunginflammationen är 
orsaken till dess farlighet". 

Sjukdomen börjar ofta helt hastigt. 
Man känner sig illa sjuk, får hög fe
ber ooh ett stickande håll, vanligen i 
ryggen. Genom det starka illamåen
det drives den sjuke med eller mot 
sin vilja i säing. Tar inan temperatu
ren skall man finna, att den gjort ett 
långt språng uppåt, vanligen till om
kring 40 grader och därutöver. På 
denna höga punkt, och utan nämn
värd skillnad mellan morgon och 
kväll, håller sig nu febern en tid 
framåt, i allmänhet till det 7 :de eller 

!> :de' dygnet. 
Det är klart att man, så fort en så 

allvarsam sjukdom som lunginflam
mation misstankes, genast om möjligt 

tillkallar en läkare. 

Meningen med dessa rader är allt
så icke att lära någon att på egen 
hand plåstra med sjukdomen — utan 
endast att i största korthet söka klar
göra dennas karaktär, så att man bätt
re kan förstå både var faran lurar 
och hur läkarens föreskrifter böra ut
föras: för att bli till största gagn för 

den sjuke. 

Genom "hållet" försvåras andnin
gen i hög grad. Alltid då andnöd fö
refinnes bör den sjuke placeras högt, 

d. v. s. i halvsittande ställning i sän
gen med ordentligt stöd bakom ryg
gen i form av fasta kuddar eller med 
hjälp av s. k. sängstöd. (Köpes i väl
sorterad sjukvårdsaffär). Så även 

här! Genom denna halvsittande ställ
ning underlättas även upphostningen, 
som består av seg, vanligen rostfär
gat slem. Det är nödvändigt att ge
nom att ofta giva den sjuke heta 
drycker, t. ex. varmt Emservatten el
ler d :o honungsvatten, som lösei 
slemmet, söka förhjälpä ihonom till 
att "hosta upp" utan att det förorsa
kar alltför intensiva smärtor. Ty ju 

I hårdare han får "ta i" för att hosta, 
dess svårare plågor på grund av 

I hållet ! 
När läkaren kommer ordinerar han 

mestadels våtvärmande omslag över 
bröst och rygg på den sjuka sidan, 
eller heta grötar över "hållet". För 
att dessa skola göra verklig nytta for
dras det dock ovillkorligen att de på
läggas med en viss sakkunskap. På
lägger man t. ex. våtvärmande omslag 
slarvigt så kan sjukdomen därigenom 
i hög grad förvärras och den sjukes 
liv äventyras. Ett dylikt omslag på
lägges efter konstens alla regler på 
följande sätt: en stor handduk vikes 
fyrdubbel, doppas i rumskallt vatten, 
urvrides väl samt pålägges. Ett stycke 

i vaxtaft,. (s. k. Mosetig-battist) som 
på alla sidor väl täcker den våta du
ken pålägges sedan och därpå ett stort 
stycke fetvadd (kallas även lasarätts-
bomull). Omslaget fasthålles med ett 
litet, till lämplig bredd viket, lakan. 
Sitter inflammationen i lungspetsen 
lägges dessutom ett smalt likadant 
omslag över axeln. — Ett våtvärman
de omslag bytes morgon och kväll. 

Bäst att ha två dukar i bruk samti
digt, så att en är färdig att påläggas 
när den andra avtages. 

Om man har känslig hud kan det 
hända att ett ofarligt, men genom 
stark klåda besvärande eksem upp
står. Detta förhindras om man vri 
der upp duken i svag borsyrelösning 

i stället för i vatten. 

Ett våtvärmande omslag skall, när 
den första kylan avgått, städse kän
nas behagligt varmt, och det skall, när 
det avtages på kvällen efter att ha på • 
lagts på morgonen kännas lika fuk 

tigt. Har det torkat utvisar detta at.l: 
omslaget blivit slarvigt pålagt, d. v. r. 
att luft kunnat tränga sig in. 

Till heta grötar användes krossa) 
linfrö, eller i nödfall grovt rågmjöl. 
Mjölet kokas i vatten till en rätt tjock 
gröt, som tömmes mitt på en tunn 

I handduk och bredes ut något åt si
dorna med en kniv. Dukens kanter 
vikas över. Man måste vara kvick i 
vändningarna, så att inte gröten kall
nar under tillredningsproceduren. 
Men den får icke heller vara för 

varm. Bäst att pröva mot sin egen 
kind att den icke bränns. Säkrast är 
också att smörja stället där den skall 
ligga, d. v. s. över "hållet", med litet 

Vårtecknet. 
Det första vårtecknet ! 

Positivmusik nerifrån gården — 
En medelålders grovt byggd karl 

av tvättäkta svensk typ, fyrkantigt 
ansikte, rödaktigt kransskägg, borstigt 
ljust hår under den luggslitna päls
mössan, bastanta kläder och träbot-
tenkänger. Den rena rama prosan 
alltså! Och inte en enda unge som 
beundrande åhörare ! Inte ett enda 
köksfönster öppnat de skyhöga 
husväggarne uppefter för att låta 
tonvågorna f ritt välla in ! 

Vad tiderna förändras! Minns ni, 

som kunna se några tiotal år tillbaka 
i livet, den tidens positiv-halare? Ita
lienaren under den stora toppiga filt
hatten, det bildsköna ansiktet, den 
bruna hyn, under vilken det eldiga 
blodet glödde, de blixtrande ögonen, 
som utbytte kärliga blickar med alla 
dessa av musikens itoner och syd-
ländingens mörka skönhet tjusade 
nordiska kvmnor, som hängde fram-
stupa i de öppnade köksfönstren, to
talt glömska av puttrande kastruller, 
sop-borstar och dammvippor? 

Och minns ni hur vi ungdomar på 
väg från skolan hem till middagen 
plötsligt fångades av positivlåten in
ifrån en gård, hur vi pilsnabbt döko 
dit in och anslöto oss till den ungdom
liga åhörareskara, som redan samlats b 
därinne. Offrande middagen och 
trotsigt tagande de hägrande konse
kvenserna av vår olydnad, en sjung
ande örfil, en ordentlig luggning av 
en beslutsam, hand, .styrde vi icke 
stegen hemåt utan följde positivspe

laren ur gård i gård. — 
Kommer ni ihåg grönsiskan, som 

hoppade ut ur sin bur och efter att 
ett ögonblick ha lagt huvudet funder
samt på sned med näbbet plockade 
fram ett lyckobrev ur en låda. Och 
apan, som i plymagerad hatt och guld-
smidd uniform larvade omkring på 
positiv et eller från sin herres axel 
med sina små klotrunda, svarta, illis-
tiga ögon hypnotiserade barnflocken? 

Minns ni hur förebrående vi titta
de uppåt köksfönstren, när de i pap
per inlindade kopparslantarne där-
uppifrån icke föllo tillräckligt tätt på 
gårdarnes kullerstenar, och minns ni 
hur vi, förhäxade av musiken, apan 
och grönsiskan, till sist högtidligt 
-skredo fram och lade vår enda ägan
de outsägligt dyrbara femöring som 
ett stort och uppriktigt tackoffer på 

positivlocket ? 
Vad betyder en äkta italienare, en 

apa, en grönsiska för våra dagars 
ungdom, som på bioduken ser värl-
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Stiberg&Sandquist Pappershandel 
Erik Dahlbergsgatan 14. Tel. 2829. 

Stort uryal av: Papoer, Notesböcker. Skriv-
materialiér, Bordiöpare, Silkepapper, Hyllrem-
sor m. m- Beställning av visitkort emottages 
och utföres fort, väl och billigt. 

matolja, så att inte huden blir irrite
rad. Gröten håller värme ett par tim
mar högst, och måste sedan utbytas 
mot ny gröt. Bäst att ha två grötar 
i gång samtidigt. De kunna återupp-
värmas på följande sätt: Man lägger 
ett par träpinnar tvärs över en täm
ligen stor kastrull med kokande vat
ten. Härpå placeras gröten med den 
sida neråt ångan till, som skall ligga 
mot huden. Ny gröt kokas varje dag. 

(Forts, i nästa n :r.) 

TILL 

AUG. SJÖBERGS T 
KLICHÉ ANSTALT 

(f. d. 5ILF\SERSPAnr*£S) 
I MAGASINSGATAN 3 * GÖTEBORO - TEL. Ag58 

bästa tvättmedlet 
och ömtåliga 

Vårda håret I 
om det är sjiikt eller friskt och använd 

ZIWERTZ' Extrait Vegetal 
bästa hjïrkphservçringsmedel. Finnes till salu hos 
frisörer och i parfymaffärer samt hos Kungl. 
Hovleverantöf Ziwertz Eftr. i Göteborg. 

' ' ' Lorefrisbergsgatan 7. Tel. 1098. 

Vill ni veta 
vilket yrke som 1 gger för 

Edra barn, 
och inom vilket de där
för hava utsikt att göra 

en god karriär, så tag dem med^till 

Frenologen STEN FRÖDIN 
för undersökning. 

O b s .  Ä v e n  k a r a k t ä r s t o l k n i n g !  
Privat mottagning â Hotel Palace kl. 11 

—1, ij 8 (även söndag). 
Avgift för konsultation kr. 5:- med hu

vuddragen nedskrivna kr. 10:—. 

Orönsukstorget 

rekommenderar sina 1:ma varor bade 
färskvattens- som saltsjöfisk. Rökt 
lax & konserver till billigaste priser. 
Varorna hsrçvsândas. Ring tel. 5436 — 5438 

Filial Bazar Alliance. Tel. 15324 

Vanföreanstaltens 
= Yrkesskola = 
Skrädderiarbeten och 

Tricotstickning utföres. 
Billiga priser! 

Prima arbete. Tel. 236, 11510. 

den s ! ällja folkslag, djur och under
verk passera revy, och vad betyder 
ett1 positiv för barn, vilka ha biogra
fernas ofta goda musik till vardags
mat ödh konserterna till söndags? 

Men ifråga om själva nöjeskänslan 
där Sjtår bestämt nutidens ungdom 
liljbaka för dåtidens. 

Crayon. 

ftökt lax, 
Konserver, Ost, Smör och Ägg i 

Bazar Alliance N:o55 o. 60 
Högaktningsfullt A. Magnusson. 

Tel. 4570 till båda butikerna. 
—! — : 

NU INKOMMET, 
till dagens lägsta priser: 
Handvävda, färgäkta Bomullstyger, 
stor sortering. Ylletyger, Viyella, Flanel
ler, till klädningar och blusar. Blekta och 
oblekta Vävnader, bästa fabrikat, med 
stor rabatt å stycke. Prima kulörta Skjort-
tyger, Möbeltyger, Gardiner, Bord
dukar, Bolstervar, Sängtäcken, Linne
vävnader, Handdukar och Duktyger, 
bästa kvalitéer. Lahmans Herr- och Dam
underkläder. Strumpor. Snörliv. Näs
dukar. Förkläden. Prima Bomulls-

och Ullgarner. 

gertha Anderson, 
15 Korsgatan 15 

Gummans Flingor 

*ÜMCl- hoFSV»* 

Gramer 
Parfymeri - Tvål »Bijouteri 

Cialanteri - Affär 
57 Kungsgatan GÖTEBORO Rikst«1.4711 

nmi 

DIDF Asklunds 

Hotell & Pensionat 

Glara Johansson. 
Kungsgatan 51. Stockhalm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata pri
ser. Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. Al m. tel. 24241 

Bröd 

Ind. A.-B. AURORA, Göteborg, S. Vägen 3 &5 
utför förstklassigt 

Försilvring 
Förnickling 
Reparationer etc. 

till billigaste pris. 

Telf. 3673, 13608. 

Z/igruitri-JlrB. gf>\SSM 

jiurora f OoreaoflG v 1\ 3—S 

Platsannonser 
införas för 10 öre ordet i båda upplagorna 
av Norrlandsposten, Gefle. Minsta annons
pris kr. 1,50. Frimärken mottagas i likvid. 

Vem är vem? 
En tidning behöver ofta pr brev el

ler telefon komma i förbindelse med 
personer utanför redaktionen för att 
få en upplysning i en eller annan frå
ga. Detsamma gäller för en kvinno
tidning som vår, och det ligger i sa
kens natur att vi företrädesvis vända 
oss till kvinnovärlden, till kvinnor 
som hava sociala, politiska, filantro
piska eller andra allmänna intressen. 

Det vållar i regel ingen svårighet 
att finna de ogifta kvinnorna i tele
fonkatalog och adresskalender, men 

de gifta! Alla äro de dolda bakom 
sina resp. mäns.namn! Ingen möjlig
het att veta vem som är vem ! 

Här är bestämt en liten reform av 
nöden. Vi tänka naturligtvis inte en
dast på vårt fall utan i stort. Icke 
alla fruar behöva ha sina namn i tele
fonkatalog och adresskalender, icke 
de som uteslutnde röra sig inom hem-

Il' i r ,a I I • är0 Turions Men-

Ulll Förkylning stäs 
Tusentals erkännanden härom. Fäs i Apotek och Affäre. 

Vid prenumeration à 
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Verner Magnusson 
Kött- & Fläskaffär 

Bazar Alliance 42-43. Tel. 10628. 

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

"""Vh BOKSAMLINGAR 
köpas av 

H. MELLGRENS ANTIKVARIAT 
Vasaplatsen 8. Tel. 16145. 

Tilldragande 
är alltid ett friskt utseende! Bevaras bäst 
genom dagligt bruk av den balsamiska och 
välgörande Yvy-tvålen, 

Yvy-tvålen säljes i varje affär landet runt. 

Österlin & Ulriksson, 
Kem.-tekn. fabrik, Ystad. 

kunna ännu 

alla för året utkomna 

nummer erhållas. 
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Prenumerera k närmaste postkontor 
eller à tidningens expediton, Vall
gatan 27, Göteborg. 

Gärna pr tel. 18070. 

Observera! För helår 6 kr.! 
mets värld, men däremot de som äro 
samhälleligt verksamma, innehava of
fentliga förtroendeuppdrag, äro sty
relsemedlemmar i större föreningar. 
De äro icke längre privatpersoner 
med telefonnummer och adresser, som 
ha intresse endast för bekanta och 
vänner, utan de tillhöra det offentli
ga livet och ha en viss skyldighet att 
ordna det så, att de äro anträffbara 
även för främlingar, som i allmänna 
angelägenheter önska komma i för
bindelse med dem. 

JAMES BOURNS 
FOTOGRAFISKA ATELIER 
Kungsgatan 47 GÖTEBORG Tel. 419. 

Göteborgs Birgitta-Skola 
Östra Hamngatan 39 

Undervisning i klädsömnad, linne* 
söm och barnkläder. 

TEXTILAVDELNING 
med specialkurser i konstvävnad 
och gobelin. 

Tel. 19048. Glantzberg & Co. 

ARLA MJÖLK 
Distribution på glasflaskor• 

Tel. 85 78, 36 99 

ARLA MJÖLKSERVERING 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

sig mrs Merrington icke blott trös
tad, utan hon ansåg det även för sin 
plikt, att uttala någon slags ursäkt 
till sin syster. Hon höll just på att 
sammansätta detta opus, som fordra
de takt och diplomati, då ljudet av ett 
posthorn nådde hennes öra, och Eve
lyn kom dansande in i salongen och 
förkunnade att Cosmo Foxes stora 
postiljon-vagn körde upp i alléen. Ett 
par minuter efteråt inträdde mrs Cos
mo Fox med sin man och svåger Par
ty, och man hörde hennes gälla dis
kant redan på långt avstånd. 

"Kära mrs Merrington, nu är vi 
här igen! Vi längtade så, att få träf
fe.er alla, så vi skyndade oss hit med 
detsamma. Och hur står det till med 
er alla? Blomstrande, strålande! Det 
ser verkligen ut, som om lantluften 
ändå vore den bästa. Evelyn ! vad 
du har vuxit! Ja, verkligen. Och 
småttingarna? Alla friska? Jag hör 
ni har fått en riktig drake till guver
nant, som slukar dem, om de våga 
röra ett lillfinger, och att de ha' bli
vit riktiga små helgon. Skada! De 
bli' inte hälvten så lustiga, när de 
hållas stramt. Jag hatar allting som 

hålles -stramt — utom äkta män. Jo, 
. ;-tr 

mrs Merrington, äkta män bör man 
alltid köra med korta tyglar. Jag 
gör mitt bästa med Cosmo, men han 
är alldeles oefterrättlig. Detta är 
ett förtjusande gammalt rum, och all
ting känns hemtrevligt efter London. 
Och vad har hänt här, medan vi va
rit borta? En av flickorna Harold 
har blivit förlovad. Tänk vad mrs 
Harold och systrarna ska' sj unga-lov
sånger ! Mrs Masters kom genast 
till mig, så fort jag kom hem, och 
berättade allt skvaller från de sista 
månaderna. Det är ju egentligen 
hennes plikt som prästfru att taga 
vara på sådant. Icke sant? — Jag 
hör de ha' fått en ryslig rabulist till 
präst i Barton ; hans predikningar 
räcka nära en timme! Miss Dun
combe är väl inte förlovad? Vi mötte 
henne och lady Duncom.be på vägen 
hit. Miss Duncombe var lång i an
siktet och lady Duncombe såg ut som 
ett olycksöde, så jag tänkte strax: 
Ingen förlovning i sikte! och vet ni 
vad jag gjorde? Jag tog tyglarna 
från Parry och lånade hans cigarr, 
medan vi körde förbi dem. Åh, ni 
skulle ha sett lady Duncombes upp
syn ! ! Cosmo blev arg. Han trodde 

jag skulle välta. Dumheter! Cos
mo, du är odrägligt nervös !" 

Under denna tirad hade man inträtt 
i salongen och slagit sig ned, medan 
hälsningar och frågor växlats. Det 
var omöjligt att med odelad uppmärk
samhet lyssna till mrs Fox, såvida 
man hade plikter att uppfylla också 
mot andra gäster. Lyckligtvis ställ
de hon inga fordringar i den vägen, 
hon pratade för nöjes skull, och lade 
föga vikt på kvalitet och kvantitet 
hos sina åhörare; talade i allmänhet 
till hela sällskapet på en gång, och 
oftast fanns det en eller två, som ha
de tid att höra på, och som gärna 
hörde på för nöjet att betrakta den 
sköna pratmakerskan. I denna krets 
funnos två trogna beundrare, näml. 
mr Merrington och hans dotter, som 
tagit plats på vardera sidan om hen
ne. Mr Cosmo Fox konverserade 
med mrs Merrington med en låg, me
lodisk röst, som vanligtvis helt drunk
nade i mrs Fox högljudda pladder. 

När hon äntligen ett ögonblick teg 
för att hämta andan, passade mrs 
Merrington på och sade hjärtligt: 
"Jag hoppas ni båda nu stanna en 

tid på orten och inte strax reser å-
stad utrikes?" 

"Ack nej, nu stanna vi åtmin
stone till veckan efter påsk. Jag ha
de inte ämnat komma ner på landet 
så tidigt, men Cosmo tog sig för att 
bjuda hit ett helt sällskap utan att 
fråga mig... Ja, du frågade mig, 
om vi skulle bjuda dem till den fem
tonde, och jag sade "ja". Men jag 
hade inte en aning om, när det var 
den femtonde! Jag tycker inte om 
datum, och inte heller om bestämda 
timmar, klockor hatar jag. — Té? 
Ja tack! Socker, grädde, allting. 

'Smörbakelser! Varma! Jag tillber 
dem, ju hetare desto bättre. Tack, 
tack, tusen tack, nu är det nog!" 

"Vem som kommer? Låit mig tän
ka. Först och främst Austyns. Dem 
bjöd Cosmo. Han är lite kär i mrs 
Austyn, oss emellan ! Ha, ha, ha ! 
Så komma Nellie och Katy Wood
ward. Jag tror inte ni känner dem. 
Så trevliga flickor, ser ingenting ut, 
men glada som en vindleka ! Så min 
kusin, kapten Leslie, honom känner 
ni. En grann karl. Gå inte och bli 
kär i honom, Evelyn, för då blir Par
ry min dödsfiende. Mr de Lane och 

Sir George och lady Rigby. Minns 
du lady Rigby? Kolossal: ansikte 
som en pion ! Det var visst alla, eller 
hur Cosmo? Ack, himmel! jag 
glömmer ju greven, den viktigaste av 
allihop. — Vad han heter? Vem i all 
världen kan minnas sådana där vidun
derliga namn! Jag kan varken sta
va eller uttala det. Han är ryss, 
gammal bekant till Cosmo —. 
Jo, du har själv sagt att du kände 
honom för flera år sedan, då du var 
utrikes. Och han är kär i mig. —-
Nej, det är inte överdrivet, Cosmo, 
han är rent betagen — och jag ock
så! Åh, han är en sådan kvinnotju-
sare och så avskräckande ful. Som 
en orangutang. Vet ni, första gång
en jag såg honom, (det var i förra 
veckan och han hade varit högst en 
månad i England), så trodde jag han 
var den förlorade mellanlänken. Det 
var på en bal hos lady Dunmere's. 
Hon är skottska, som ni vet, och be
griper aldrig skämt. — Ack, lady 
Dunmere, sade jag, är det en riktig 
gorilla? — Nej, kära, sade lady Dun
mere, fullkomligt allvarsamt, det är 
en riktig människa, en rysk greve. 
— Men han dansar som en ängel. — 

Jag bjöd honom genast med till Ling-
fort, ty jag har aldrig blivit så be
tagen i någon vid första blicken, men 
han kan tyvärr inte komma förr än 
nästa torsdag. Är det inte odrägligt? 
Han har följt med de här dumma 
Dunmeres till deras ställe i Skott
land. Jag varnade honom att han 
kommer att råka i klorna på två hem
ska spöken däruppe. Det ena en rik
tig skottsk snuva, en sådan en som 
kryper som is genom märg och ben, 
och det som är kvar anammas sen av 
en skottsk jänta, den jättelika miss 
Dunmere. Men skulle där sedan va
ra något kvar av honom, så kommer 
han kanske ändå till oss, och blir det 
för ledsamt där uppe, så reser han 
tvärt, ty så brukar han göra, flyger 

omkring från ett ställe till ett annat, 
just som hågen driver honom; 
det är precis vad jag skulle tycka 
om, (åh, jag önskar att jag hade gift 
mig med honom) — se inte så arg ut, 
Cosmo ! — och ibland försvinner han 
helt hastigt mitt under ett längre be
sök. Cosmo säger det är emedan 
Vem i Herrans namn är detta?" 

(Forts, i nästa n :r.) 
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Riksdagsbrev. 
Stockholm den 8 febr. 

Om man undantar dagen för re
missdebatten har riksdagen i dag haft 
sin första stora dag. Det var arbets--
iöshetslöshetsunderstödet det gällde. 

Men först förekom i båda kamrar-, 
na ett litet förspel. .Statsutskottet 
hade tillstyrkt ett förslag av rege
ringen om ett anslag på 100,000 kr. 
som förstärkning till konungens hov
hållning, vilket även beviljades efter 
protester från vänstersocialistiskt och 
kommunistiskt håll. 

Rom man så till (lagens stora fråga, 
statsutskottets -tillstyrkande av ett för
skott på tjugo miljoner kr. på det 
definitiva arbetslöshetsanslaget. 1 
första kammaren påvisade hr v. Sy
dow. höger, att det varit önskvärt 
man fått fastställt en viss gräns, till 
vilken nödhjälpslönerna finge gå i 
förhållande till de vanliga arbetslöner
na, då det i alla händelser med be
stämdhet bör fastslås att de ej fä sät
tas så högt som de verkliga arbets
lönerna. Även från yttersta vänstern 
klandrades utskottets' svävande orda
lag; från liberalt och regeringshåll 
försvarades emellertid att motiverin
gen hållits i så allmänna ordalag : man 
hade nu ej- velat väcka någon splitt
rande debatt, då arbetslöshetskovn-
missionen just nu behövde pengar, 
öch ée-t framförallt gällde att genast 
få denna summa. Utskottets hem
ställan blev också beviljad. 

I denna kammare blev debatten un
danstökad ' på ett par timmar, i an
dra kammaren varade den i nära fy
ra. Här hade också största intresset 
samlat sig, läktarna voro fullsatta och 
bland åhörarna märktes- ovanligt 
många kvinnor. På regeringsbänken 
sågos statsministern samt finans- och 
sorialministrarne. 

Den. första talaren 'riktade en an
märkning mot att ledarna vid nöd-
•hjälpsarbetena hade alltför höga lö
ner och påpekade att 80,000 arbets
lösa ännu ej fått hjälp eller arbete. 
l'rån regeringsvänligt håll försvara
des utlåtandet, det innebär ej att hän
visa de arbetslösa till strejkbryteri-
arbete, och det är ytterst värdefullt 
att däri enhälligt betonas att nöd
hjälpslönerna böra bestämmas så, att 
de ge de arbetande möjlighet att le
va på dem. Nästa attack gällde den 
olika understödsbörda som påvilar 
kommunerna, det finns sådana, där 
30 % av invånarna behöva nödhjälp. 

Socialministern tog det stora för
svaret om hand. Han kunde ej helt 
och hållet känna sig nöjd med ut
skottsbetänkandet, det hade varit rik
ligare att' ej ge några direktiv alls, 
nu hade det emellertid gällt att göra 
sådana, som det ej låge så mycket i. 
1-edarnas löner hade undersökts, och 
ll'l en del kommuner hade större un
derstöd lämnats. Alla böra nu enas 
°m att hjälpa, vilka politiska åsikter 
111 :m än har. 

"r Karlsson i Mölndal, socialde
mokrat, påpekade, att det är en omöj
lighet att leva på det understöd som 
Ses, då det gäller längre tid än ett par 
månader. Fackförén ingarna ha under 
det gångna året giivit mera i under
stöd åt arbetslösa än staten och kom
munerna tillsammans, men de kunna 
ej fortsätta härmed. Hr Lübeck för
klarade, att man från högerhåll ej 

Slöseri med mänskliga 
värden. 

For Kvinnornas Tidning av Frigga Carlberg. 

"Ett folkmaterial av god beskaf
fenhet är ett lands största rikedom". 
— Dessa ord, vilka stå som motto i 
professor Lundborgs arbete om Ras

biologi och Rashygien borde ingå i 
allmänna medvetandet och vara mera 
än ämne för en akademisk avhand
ling, om denna uppfattning skall få 
någon praktisk betydelse. 

Vilka anspråk ha vi på våra soci
ala funktionärer, inte endast på våra 
politiska ledare i regering och riks
dag. utan på var och en som har ett 
samhällsarbete att ansvara för. Rätt
färdiga lagar äro en god sak, men de
ras tillämpning en ännu bättre, insti
tutioner till skydd och hjälp åt dem 
som behöva sådan äro en god sak, 
men människor att handhava dem äro 
ännu bättre. 

Det gamla farliga påståendet att 
"den Gud ger ett ämbete, ger han 
också förmågan att sköta det' är så 
fast grundat och åstadkommer fort
farande så mycket ont, att det san
nerligen är på tiden att våra sam
hällsreformatorer ägnade sin upp
märksamhet åt utrotandet av detta 
slags, vidskepelse och i stället, bibrakte 
vederbörande funktionärer en smula 
insikt i rasbiologi och rashygien och 
därigenom väckte hos dem social an
svarskänsla. 

Tag t. ex. valet av én kommunal
ordförande på landet. Vilka kvalifi
kationer begär man av en sådan i en 
avlägsen landsända. Om jag skulle 
generalisera bleve svaret sålunda : 
God ekonomi, gott. anseende och att 
vara någorlunda hemma i räkning 
och skrivning. Någon specialisering 
ifråga om medborgerliga förtjänster 
eller insikter, t. ex. . i rashygien, be-
gäres naturligtvis icke. Ett exempel 
må här anföras — det vore ju lyck
ligt, om det vore enastående, men — 

Vid ett ärende i en idiotanstalt rå
kade jag sammanträffa med en kom
munalordförande i en församling i 
västra Sverige, som till aristalton 
överlämnade en 14-årig gosse. — 
"Han har en tvillingsyster som även 
är idiot", berättade mannen, "men 
vi ansåg oss inte ha råd att betala 
för mer än en av dem, och då tyckte 
vi det var mest praktiskt att kosta pa 
undervisning åt pojken, tösen kan vi 
nog få bortgift — hon ser inte illa 
ut". 

Bortgift ! Kanske föda nya idioter 
till världen ! Det fann denne samhäl
lets väktare vara en praktisk åtgärd 
— ekonomiskt fördelaktig till på kö
pet. — Skulle inte en smula kunskap 

anser dessa understöd som välgören
het utan sftm en viktig samhällsange
lägenhet, men det gäller att i största 
möjliga- utsträckning använda sum
morna till produktiva arbeten. 

Utskottets förslag antogs med 165 

ja mot '24 nej. 
Men detta var endast ett preludi

um. Annat är ej att vänta än att den 
brännande frågan kommer att träda 
fram åter och äter under riksdagens 

rådslag. 
H. S. 

om rashygien -här varit på sin plats. 
Att lagen förbjuder idioter att ingå 
äktenskap var denne samhällets för
troendeman okunnig om och såg myc
ket häpen ut vid upplysningen härom. 

Mannen var antagligen en driftig 
jordbrukare med en god- ladugård och 
kanske en välskött trädgård med ym
pade fruktträd, men att samma na 
turlagar gälla för ett organiskt liv, 
det hade han ingen aning om. Ar -det 
för att människomaterialet är så bil 
ligt? Och det personliga ansvaret så 
litet? Det är först när det är för
stört som det blir dyrbart och det so
ciala ansvaret väckes. En annan sann 
historia är också belysande för det 
kommunala billighetssystemet, som är 
absolut oförstående inför begreppet 
rashygien. 

1 ett barnhem, avsett för barn från 
tuberkulossmittade hem, söktes plats 
för en tvåårig gosse, som sedan sin 
födelse vårdats i ett spädbarnshem, 
varifrån begäran om hans överflytt
ning framställdes, Inspektrisen för 
hemmet såg mycket betänksam ut vid 
åsynen av barnet med dess ovanligt 
stora huvud och besynnerligt beslöja
de ögon., — På hennes anmärkning 
att gossen bestämt icke var ett nor
malt barn, svarades att han var ett 
"idealbarn" och läkarintyg framvisa
des. Fadern var tuberkulös och detta 
var hans yngsta barn, det sjunde i 
ordningen. Gossen emo-ttogs, i skydds
hemmet men måste några år senare 
lämnas till en idiotanstalt. Hans hi
storia är, tror jag, typisk för fattig
vårdsförhållanden och må därför 
återges. Fadern hade som ganska 
ung blivit sjuk, han hade. då hustru 
och ett barn, erhöll tillfällig vård men 
kunde ej återtaga- sitt yrke såsom va
rande för ansträngande. I stället in
köptes ett positiv och mannen fick 
ju en lättvindig och hälsosam syssel
sättning, där han ute i fria luften ve
vade sitt positiv i fattigmanskvarte-
ren, omgiven av en skara barn. En 
sådan lyx som en spottflaska före
kom naturligtvis icke, och till många 
av de gårdsplatser, där musiken ekse-
kverades, trängde aldrig en solstråle 
för att oskadliggöra bacillerna. Un
der tiden arbetade hustrun och "gick 
hjälp", födde det ena barnet efter det 
andra, tills hon stupade under bör
dan och måste ha anstaltsvård liksom 
barnen och slutligen även mannen. —• 
Hur kunde det gå annorlunda i den 
trågna, ôsunda bostaden, sjuka och 
friska om varandra? — Vad vill ni 
då man skulle ha gjort 'för att före
komma dessa sorgliga följder av en 
enda persons sjukdom? frågar nå
gon kanske. 

I 
Svar: Man skulle ha isolerat den 

•sjuke i ett sjukhem, gjort liyet fö-r 
honom så drägligt det kunnat vara 
under den tid hans liv varat, men 
han skulle ickc tillåtits föra familje
liv och utöva ett yrke som gjorde ho
nom till smittospridare. 

Fråga: Anser ni ioke att en heder 
lig människas frihet bör respekteras? 

Svar: Icke. friheten att skada an 
dra människor i en oöverskådlig 
framtid., 

Inskärp hos allmänheten, särskilt 

Andlig farsot 
eller 

en kris till hälsaP 
Tidens religiösa väckelser. 

IJct går en religiös strömning ge

nom tiden. Kyrkans män vitsorda 

det, inom de frireligiösa lägren har 

man tillfälle ätt konstatera samma 

förhållande, och tidningspressen är 

allt emellanåt i tillfälle att lämna 

meddelande om att där och där i vårt 

land utbrutit en religiös "väckelse". 

Vanligen beteckna-s dessa väckelser 

som beklagliga sjukliga företeelser, 

andliga farsoter,, av vilka något gott 

icke är att hoppas, men väl ont att 

vänta. 

Den märkliga stora religiösa väc

kelse, som vid jultiden uppstod i 

Skottland och fått en så oerhörd om

fattning, har omnämnts i, en av våra 

större tidningar som en sådan "far

sot" och det tillades: "Här som vid 

alla andra religiösa väckelser är det 

vidskepelsen som är den drivande 

kraften'. 
M en har man rättighet att avfärda 

en mäktig tidsföreteelse på detta sättt 

med en axelryckning och ett "svaga 

hjärnor, enfald, vidskepelse". 

Bör man icke opartiskt höra ock

så den andra parten, den som i en så

dan väckelse ser något gott,, ett tec

ken till återvändande hälsa? 

Saken är utan tvivel värd en sådan 

undersökning och vi äro övertygade 

om att många av våra läsarinnor 

med intresse skola taga del av nedan

stående uttalanden, vilka hänföra sig 

till den skottska väckelsen) men vilka 

hava tillämpning på alla liknande fö

reteelser. Dessa uttalanden äro gjor

da av högt bildade och ansedda män, 

vilkas ord måste tillmätas betydelse. 

Han drog mig ur fördärvets grop . . . 

Professor Paterson, en av Skott
lands djupaste tänkare på det teolo
giska området, har i ett offentligt fö
redrag inför ett mycket stort audito
rium behandlat den skottska väckel
sen och han beskrev därvid de böne
möten han på ort och. ställe överva
rit, och i vilka både unga och gamla 
tagit del. 

Jag har aldrig, yttrade han, för
stått vad andlig skönhet var, förrän 
jag såg dessa gamla helgon i bön. — 
En ung fiskare kom för att tala med 
mig. "J-ag reste till Yarmouth i av
sikt att leva om som en av de vär
sta", bekände han, "men efter fjor
ton dagars andlig kamp gjorde jag 
mitt stora val. Den 40 :de psalmen 
är min psalm : 'Han drog mig upp ur 
fördärvets grop, ur den djupa dyn'." 

F2n rörelse, som omskapat liv, så
dana som detta, borde betraktas med 
aktning och vördnad. 

Talaren framhöll därefter,att and
liga väckelser ej vore något nytt i 
religionens historia. Förr i världen 
brukade lärt och intelligent folk se 
ned på dem med förakt. Men nu ha
de deras försvarare en lätt uppgift. 

därför att filosoferna börjat omfatta 
den religiösa psykologien med starkt 
intresse. Där äro hemliga djup i 
människolivet, som ännu ej blivit pej
lade, och ur dessa djup komma de 
andliga rörelserna fram i dagen. 

Religiös väckelse som skydd mot 

klasshatet. 

Vid samma stora offentliga möte 
uppträdde även Canon E. W. Barnes 
en framstående vetenskapsman och 
medlem av "the Royal Society". 

Denne påpekade inledningsvis vil-
j ken betydelse för England den av 
Wesley under förra hälften av 1800-
talei väckta religiösa rörelsen haft. 
Från elden som han tände, utgick 
den andliga kraft, som pånyttfödde 
både den -engelska kyrkan och de fri
religiösa samfunden. Men icke nog 
därmed, mödärna historieskrivare 
hava fastslagit, att orsaken varför 
England var oemottagligt för den re
volutionära smitta, som under förra 
århundradet spred sig från Frankri
ke, och sålunda förskonades från in
bördeskrigets blodiga fasor, är att 
söka just i den Wesleyanska väckel
sen. Genom denna styrktes fridens 
och rättfärdighetens ande i hela lan
det. Det fanns icke rum för klass
hatet och mordlusten i de hjärtan, 
där broderskärleken slagit rot och 
blommade. 

1 .ljuset av sådana historiska fakta, 
fortsatte talaren, må vi väl fråga, 
varför andliga väckelser alltid i sin 
början mottagas med sådan .antipati 
av både värdsligt sinnade och de 
"stilla i landena". Varför ha männi
skor så mycket fördomar mot dem, 
och varför bli deras , ledare ofta ut
satta för hån och förakt? 

De första kristna, frukter av den 
märkligaste religiösa rörelse i mänsk
lighetens historia, anklagades för 
gudlöshet och skamliga laster. Un
der hela första århundradet efter 
Pauli död undveko den antika värl
dens författare i de allra flesta fall 
värj e omnämnande av den nya och 
föraktliga vidskepelsen .i sina skrif
ter. — Det är flera skäl, som fram
kalla denna hållning gent emot de 
stora väckelserna. 

let som verkningarna av en underlig 
smittsam sjukdom. 

Vi kunna erkänna, att en sådan 
uppfattning ej är alldeles falsk. I en 
andligen sund omgivning kunna vi 
smittas av kristendomen omedvetet 
och helt naturligt föras till att känna 
Guds närvaro och hans andes hjälp 
och ledning. Men när anden börjar 
verka på skaror av människor för vil
ka religionen varit fullständigt utan 
betydelse, kan denna verkan komma 
med explosiv kraft. Ett ordnat sam
hälle hyser fruktan för explosioner : 

de kunna vara ödesdigra. 
Också, då vi undersöka orsakerna 

till motviljan för den religiösa hän
förelsen, måste vi erkänna, att elden 
stundom slocknar mycket fort; man 
ser intet förblivande gott resultat. 
Liknelsen om såningsmannen visar, 
att Jesus förutsåg ett dylikt sorgligt 
slut. Ibland inträder en reaktion, som 
gör hela proceduren ej endast ofrukt
bar utan skadlig. Till det väl sopade 
och prydda huset komma -sju onda 
andar värre än den förste. Man må
ste vidare komma ihåg, att det alltid 
finnes personer, som äro färdiga att 
utnyttja en religiös rörelse för låga 
personliga fördelar och därigenom 
misskreditera den. De största andli
ga ledarna ha ägt stor förmåga att 
skydda sina församlingar mot egen-
nyttiga äventyrare. Paulus, Wesley. 
Booth voro alla av denna orsak en 
smula självhärskare.-

de ,som ha att styra och ställa med 
ordnandet av samhällets1 skyddsvärn, 
de ord vanned denna artikel började : 
"Ett folkmaterial av. god rasbeskaf-

fenhet är ett lands största r.iftedom." 

Motviljan mot den religiösa hän

förelsen. 

För det första är d-et misstro mot 
det okända. Ett utbrott av religiös 
hänförelse är obegripligt ; och Guds 
andes närvaro verkar oroande.. Den, 
över vilken anden kommer, ser värl
den i ett nytt ljus, vars skarpa sken 
obarmhärtigt blottar all skrymtaktig-
het. Vidare äro alla starka sinnesrö
relser obehagliga att bevittna för en 
blott åskådare. De människor, som 
plötsligt få möta Gud, bära vittne om 
den kris de ha att genomgå genom att 
öppet tala om det, som skakat deras 
innersta, genom tårar av sorg, ånger 
och glädje. När Whitefield predika
de för de sotiga gruvarbetarna, och 
tårarna satte vita märken på deras 
kinder, så fann fint folk detta mot
bjudande. För dem syntes skåclespe-

Mäktiga andeutgjutelser. 

Men i trots av allt, som kan .-.ägas 
till- deras nackdel, så står det .fast, att 
de stora andeutgjutelsefna rättfärdi
gas; av sina frukter. Dé bringa, män
niskor in i Guds närhet, som. aldrig 
varit där förut. De skapa, som psal-
misten säger, rena hjärtan,: ide; föra 
på nytt in en rätt artde i idet mänskli
ga samhället. Kritiker, som- säga, att 
den teologi, som framhåller läran orti 
pånyttfödelse, är omogen, stå i fara 
att glömma, att en ofelbar teologi kan 
vara förenad rn-ed ett ofruktbart 
formväsen. De religiösa samfunden 
bli torra och andefattiga, om de ej 
livas av just dessa andliga, väckelser.-
som kyrkans medlemmar först äro 
fallna för att betrakta med ovilja. 

Ofta förlorar en andlig rörelse sin 
makt, sedan den blivit organiserad i 
en församling och den ursprungliga 
levande kraften övergått till én dö
ende tradition. Ingenting är sorgli-
igare än åsyn-en av en stor andlig rö
relse, som blivit utnött. Fraser och 
formler överleva den. En gång hade 
de stor betydelse. De utgjorde den 
andliga kampens -stridsrop, det bästa 
uttryck människor kunde ge åt den 
hänförelse, som förvandlat deras liv. 
De voro på sätt och vis som pappers
pengar av blott och bart symboliskt 
värde ; men bakom dem fanns den 
andliga verklighetens guld, och där
för kunde de tillfredsställa mänsk
liga behov. Men det kommer en tid. 
i varje religiös rörelses historia, då 
den inneboende anden försvinner. 

"Vrede är taktlöshet och visar bri-t 
på självbehärskning och besinning. 

* v" " " 
Att se vad som är ratt iioii icki? 

göra det, är brist på -mod.., r , 
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En svensk. 

En lyckligare värld. 
Den kände engelske författaren H. 

G. Wells har i dagarne utgivit en bok, 
vari han sammanfört en serie artiklar, 
vilka han skrivit om Washingtonkon
ferensen. Detta arbete, vilket fått ti

teln "Washington och hoppet om 
fred", ger intryck av att vara verk

ligt inspirerat. Man möter här icke 
blott en rik intelligens utan även en 
djup och vidsträckt kunskap om värl

den, sådan den just nu är, och en 

människovänlig vilja. 
Denna bok, säger mr Wells själv, 

vill visa hur annorlunda världen 

skulle gestalta sig, om vår civilisation 

befriades från de faror, som hota 
den, och åter finge fortgå på den 

lugna utvecklingens väg. 
Antag att vi om tio, tjugo, trettio 

år börja inse, att vi äntligen kommit 

ut ur den svåra tiden, att vi röra oss 

i riktning mot ljuset, att mänsklighe
ten är under frammarsch igen på nya 

bredare och säkrare vägar. Låt oss 
antaga detta och försöka föreställa 

oss hurudan denna vårt släktes nya 

värld kommer att gestalta sig. 
Först måste vi göra klart för oss, 

att det nuvarande omstörtningstill-

ståndet icke är resultatet av vår svag

het, utan att det är ett verk av fel

aktigt brukade krafter. 
Vi måste inse, att vi böra övervin

na våra gammalmodiga och fördärv-

bringande känslor av rivalskap och 
•hat, innan de fullständigt förgöra oss. 

Vår kunskap och vår makt skola 

vara av det rätta slaget. Det mänsk

liga livet sådant det nu är, är så långt 
ifrån vad det kunde och borde vara. 
Man anar vad vetenskapen och upp

fostran skulle kunna åstadkomma, 

om de gjordes till livets tjänare. 

Jag tänker mig icke kriget som en 

tragisk nödvändighet utan som en 
blodig galenskap. Vid tanken på mitt 

Europa nu, känner jag mig icke som 
en man, vars värld blivit förstörd av 

övernaturliga och grymma makter ti

tan som en vars lustgård blivit för

ödd av en svinahjord. Det är icke 

i en till undergång vigd värld, som 

vi nu leva, det är för tragiskt upp

höjt, utan i en av vår egen dårskap 

förstörd värld'. 
Är det någon av oss, som till fullo 

inser denna- jordiska lustgårds möj

ligheter,- möjligheter som vi ännu allt

jämt kunna rädda undan de nya fa

ror som hota genom våra onda käns

lor av fiendskap och hat? 
Tänk om länderna enades i sina 

syften, om de upphörde att lägga svå 

righeter och försåt i vägen för var

andra och i stället gemensamt sökte 

förverkliga de löften, som vetenska

pen innesluter, om vi över hela jord 

klotet systematiskt tillgodogjorde oss 

det, söm vi redan veta och prövat, 

om alla de nyttiga kunskaper som äro 

samlade i våra laboratorier biblio

tek verkligen omsattes i praktiken och 

med syftemål att tillgodose männi

skornas behov och göra deras liv ri 

kare. 
De olika länderna offra sina rike

domar på rustningar, på inre och ytt

re strider i stället för på skolor, bo
ningshus, på vägar och förbättrade 

kommunikationer. 
Tänk er en värld, där man åter 

kunde röra sig fritt, där varje land 

kunde fullfölja sitt kulturarbete, ut

bilda sin egen arkitektur, sin egen 
musik och andra konstarter i sin egen 

nationella stil och på grundvalen av 

egna traditioner. Ty världens enhet 
skulle icke betyda dess likformighet 

utan endast trygghet för varje land 

att få vara sig självt. 
Men allt detta, återställandet av de 

nationella egendomligheterna, den o 
störda och framgångsrika verksam
het som otvivelaktigt skulle bliva 

följden, om människornas uppmärk

samhet avleddes från krig, död och 

konflikter, komme blott att bli de ytt
re tecknen på en förändring av långt 

djupare innebörd. 
Befriad från såna rustningsbördor 

och inbördes tvister, skulle mänsklig

heten kunna ägna sig åt sin uppfost

ran, sin utveckling. 
Det står klart för oss, att vår vi

sion av en ny och bättre värld med 

goda vägar, präktiga tåg på nya bre
dare spår, tryggad luftskeppstrafik 

utvidgade och välbyggda städer och 

en lustgårdsliknande landsbygd full 

av vackra hem också skulle bilda in 

ramningen till en annan och bättre 
mänsklighet. Och en lyckligare 

mänsklighet. Tänk er den morgon, 

då man får läsa i sin tidning om nå

got annat än tvister och split, om o 
ordning och svält i halva världen, om 

eländiga sedlighetsförbrytelser, lump-

na bedrägerier, om ständig fruktan 

för stämplingar och attentat mot liv 

och egendom och om den fruktans 

värda nödvändigheten att alltid vara 

jeredd för kriget. 
Tänk er en morgon då tidningen 

nästan endast innehåller goda nyheter 

om upptäckter och nyttiga uppfin 

ningar, om goda ting som blivit ut 

rättade. Tänk på friheten, den andli 

ga hälsan, lyckan i en sådan värld ! 

Detta är ingen utopi, ingen dröm

bild. En sådan värld kan bli vår re

dan nu, om vi endast kunna förmå 

människorna att inse att denna bättre 

värld är inom räckhåll och kan nås. 

Allas vår uppgift är att var och en 

i vår stad göra det lilla vi kunna för 

att förverkliga denna värld, som vi 

längta efter, och icke förtröttas i vår 

strävan utan hålla ut till livets slut. 

Kärlekens debet och kredit. 

Den schweiziske diktaren och este-
tikern H. F. Amiel, vars födelsedag 

ligger ett hundratal år tillbaka i tiden, 

var svag för kvinnor, men sa fort 

hjärtat började klappa av kärlek, var 
hjärnan ögonblickligen redo till en 
motaktion. För varje förälskelse lade 

Amiel upp ett konto för det älskade 

föremålet i sin ' Räkenskapsbok för 
kärleken" och bokförde omsorgsfullt 

den ifrågavarande damens förtjänster 

och fel, de förra på kreditsidan de 

senare på debetsidan och utmärkte 
graden av dem medels siffror, varvid 

6 var den högsta. Man läser på ett av 

bladen i den till eftervärlden överläm

nade boken: Skönhet 5 ji, finkänslig

het 4 V2, fantasi 3 >4, ordningskärlek 

4 J4, hemgift IY2 samt vidare minne, 

enkelhet, sans och måtta o. s. v. På 
debetsidan stå en rad ofördelaktiga 

egenskaper : vrede, avund, högmod o. 
s. v., var och en åtföljd av sin siffra, 

tydligen ditsatt efter noggrannt över

vägande. Följer så kontots avslutning 

med nedräkning av de båda sidorna. 

Detta konto liksom alla konti i bo

ken visade en avsevärd brist på för

tjänstsidan. Amiel dog också, trots 

sitt lättantändliga hjärta, ogift! 

Aktiebolaget 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 

* Fullständig bankrörelse. 

— Allt har sitt pris! 
Yttrandet fälldes under ett allmänt 

samtal om tidens svaghet för pennin
gen. Det finns ingenting så dyrbart, 

att icke en människa är beredd att 
avthända sig det mot ett tillräckligt 

stort vederlag, heder, ära, självakt

ning, övertygelse, samvetslugn. Pen

ningen är allsmäktig bland våra da
gars människor. En mängd belysan

de exempel anfördes. 
Då steg ett minne fram ur dunklet. 
Det var ett av de första krigsåren, 

en vårdag. 
Ett vackert svenskt landskap. Icke 

någon bördig bygd, men en skogs
trakt, där befolkningen har skogen 

som ett slags bank, i vilken vid be

hov hämtas ett tjugotal kronor i form 

av ett par tre lass pitprops, som säl-

jes nere vid stationen. 
En vacker dal med milsvida su

sande skogar i norr och söder och 

dalen uppstyckad i små välbebyggda 

gårdar med de magra tegarne om

sorgsfullt inhägnade av gärdesgår

dar, till vilka de väldiga stenarne en 

;ång brutits ur den mark, som nu lig

ger under plogen. 
Men allt detta är endast bisaker och 

hör egentligen inte till historien. 

På ett solbelyst gärde, 'är gräset 

skjutit några tum ur marken stod en 

bonde och såg på sin betande häst. 

Det var en helt vanlig bonde, en 

sådan som ingenting alls tar sig ut 

inne i staden men som så här i sin 

egen miljö har något självmedvetet, 

något värdigt och bjudande över sig, 

bredaxlad, stark, grovt klädd, ett vä

derbitet ansikte med många veck och 

rynkor, ett bestämt bakparti, kloka, 

en smula hårda ögon. 
Hästen, som han såg på från ovan 

till nedan och liksom inte kunde taga 

blicken från, var en grann häst. Stor, 

tung, bred i bringan, smällfet trots 
rådande onda tider, med böljande 

man och lång krusig svans, ung och 

med en av rykt och ans glänsande 

kolsvart hårrem. Det grannaste djur 

man ville se. 
Det hördes hästtramp från vägen 

och rullandet av hjul över gruset. 
Invid ängen, där bonden stod och 

såg på sin häst, tystnade ljudet. 
En röst sade med främmande bryt

ning: 
— Vad kostar hästen? 

Bonden vände sig utan brådska om 

och såg på den talande, en svartmu 

kig herre som stigit ner ur giggen och 

nu fick fram och synade djuret, som 

han frågjft priset på. 
— Till kriget? frågade bonden. 

— Ja! Till Tyskland. Vi betala 

bra. Vad kostar hästen? 

Bonden strök sig om hakan. 

— Han är inte till salu. 

Främlingen slog till ett skratt. 

— Allting är till salu! Jag bjuder 

två tusen kronor. 
— Det var mycket pengar det, sa

de bonden utan att dock en min för

rådde att han kände sig på något sätt 

berörd. —• Det är lika mycket som 

halva taxeringsvärdet på den här 

gården. 
— Nå, så slå vi till ! 

Bonden mätte honom från hatt 

kullen och ner till skosulorna. 

— Hörde han inte, att hästen inte 

är till salu ? 
Främlingen svor till en mustig ed 

och ryckte upp en plånbok ur bröst

fickan. 
— Är ni förbannad, karl? Ser ni 

inte att här finns kontanta pengar 
Hästen är bra — jag ger tre tusen. 

Och han lät vinden leka i den 

tjocka sedelbunten av ljusröda tusen 

kronesedlar. 
Då såg bonden honom stint in i 

ögonen och sade : 

Hopplöshetens 

land. 
Den engelske författaren Bechho-

fer ger i sin nyligen utkomna bok 

"Trough strarving Russia" en gri

pande skildring från Ryssland. 
B. reste från Riga i en ytterst obe

kväm järnvägsvagn — i vagnen 
framför var Nansen med sina sekre

terare och assistenter . . . Nansen 
såg ut som ett lejon bland en flock 

getter ! Stationerna som passerades 

voro öde, övergivna, här och där nå

gon soldat eller stations-karl, bleka, 

undernärda och illa klädda. 
"Landet vi färdades genom, skri

ver han, var detsamma vida, sköna 

Ryssland som förr, det ger intryck 

av latent styrka och mysticism. I 

skymningen såg jag en kvinna svept 
i en röd schal; hon stod skarpt be

gränsad mot horisonten och den ned-

gående solen belyste henne. Långs-

samt vände hon sig och försvann i 

sm hydda. Det var ingenting, men 

det gjorde levande många minnen 

från ett lyckligare Ryssland — innan 

kriget kom 
1 Moskva . . . allting var så tra

sigt, så smutsigt, allting var sönder. 

Husen sågo alla fallfärdiga ut, och 

många hade störtat samman. Alla 
butiker hade dörrarne stängda och 

luckorna förskruvade. Alla fönster 

voro sönderslagna eller spräckta; i de 

mindre hålen voro trasor instoppade, 
annars voro rutorna täckta eller er

satta med rostiga bleckplåtar eller 

papp. Dörrarne hängde mest på ett 

gångjärn. Och människorna — pas

sade till det övriga, nedstämda, okam

made — Vid gatukorsningen stod en 

soldat med gevär och hängde. Stora 

röda skyltar dinglade från rep tvärs

över fasaden på några av de större 
husen; det betydde en eller annan 

sovjet-institution. — Man kan icke 

säga att totalintrycket var misère — 
detta förutsätter akut lidande, någon 

aktiv känsla. Intrycket var snarare 

absolut hopplöshet, smuts, frånvaron 

av varje slags intresse och langsam, 

långsam förruttnelse. 
Och så det egentliga hungerdistrik

tet, dessa ändlösa kvadratmil: In

trycket var åter detsamma, endast o-
ändligt mer intensivt. Livet var på 

flykten — men sensationslöst. Inga 

rop, inga tårar — en ödemark och 

långsam död; uttorkade fält. Massor 

av flyktingar längs med Volga, flyk

tande vart? Ett vagt, ändamålslöst 

sökande efter föda; män, kvinnor, 

barn, dömda att gå under inom en 

vecka, en månad, högst två. 

P R E  N L M E R E R A  
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KVINNORNAS TIDNING 

genom att ringa upp tel. 18070 eller sänd 
ett brevkort med namn och adress till tid
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DAMER 
Bliv agint för förstklassigt, 
svenskt livförsäkringsbolag! 
- Goda provisionsv.llkor! -

Denna tidnings annonskontor anvisar. 
Tel. 180 70 

Utrikespolitisk 
överblick. 

Begär alltid 

Kobbs 
Thé 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

Hungersnöden är icke en plötslig 

olyckshändelse som en cyklon, en 

jordbävning eller en koleraepidemi, 

men en långsam ofrånkomlig döds

maskin, som gradvis griper och för-

— Jag skall säga herren, att så 

många tusenkronesedlar finns det in 

te tryckta, att de skulle kunna förslå 

till betalning för min häst. 

Och jag som stod bredvid såg 

främlingen handfallen stirra upp i 

detta lugna bestämda ansikte och 

hörde honom sedan, när han steg upp 

i giggen, för skjutskarlen utgjuta sin 

häjdlösa förvåning över den där un

derliga figuren, som inte hade för

stånd på pengars värde. En männi

ska mogen för dårhuset! 

Nej, för svensken har inte "allt sitt 

pris". Penningen är inte det högsta 

för honom. Han räknar också med 

andra värden. I sina bättre stunder 

i allt fall. 
Crayon. 

Washingtonkonferensen, vilken, 

enligt vad man hoppades, skulle föra 
världen ett jättesteg fram jnot fredliga 
förhållanden, har under den gångna 

veckan avslutats. Amerikas presi

dent, Harding, gav vid den högtid

liga avslutningsakten en överblick 

över det arbete, som uträttats, och be

tygade att det skulle komma att ut

göra hans livs stora glädjeämne. 
Och vad har uträttats? 
Den engelsk-j apanska militärallian

sen har upplösts, en vinst både för 

England och Amerika. 
Den vid konferensen träffade 

Stilla-havsöverenskommelsen har för 

tillfället ordnat en del stridsfrågor, 

men utgör ingen som hälst borgen för 
framtida fred i denna del av världen. 

Man frågar ironiskt: Hur skall en 

överenskommelse mellan fyra makter 

kunna säkerställa freden i Stilla-havs-

regionerna, när de till Nationernas 

förbund anslutna femtioen staterna 

icke kunnat åstadkomma fred i Eu

ropa. 
Konferensen har för tillfället gjort 

slut på den maritima kapprustningen 

genom att fastställa proportionen mel

lan de engelska, amerikanska och ja
panska flottorna, 5-5-3. Fredsvänner

nas hopp på uppställningen 0-0-0 kom 

på skam! 
Kinas förhållanden hava ordnats. 

Stormakterna hava lämnat tillbaka en 
del av dem annekterade platser, vilka 

de icke längre behövde, de ha av 

stått från att taga för sig var sin in

tressesfär av det himmelska riket 

odh för ekonomiskt utnyttjande och 

hava i stället enats om "den öppna 

dörrens politik" d. v. s. att förvandla 

hela Kina till en gemensam intresse

sfär. En engelsk tidning säger skämt

samt: "Kina skulle kanske inte ha så 

mycket emot den öppna dörrens poli

tik, om det icke vore så, att det också 

måste tjänstgöra som dörrmatta åt 

stormakterna ! 
Den nye påven är utsedd. Valet 

föll på den italienske kardinalen 

Achille Ratti, vilken som påve anta

git namnet Pius XI. En mycket lärd, 

och den katolska kyrkan hängiven 

man med blick för de stora fördelar 

politiken, klokt praktiserad, kan skän

ka påveväldet. Det 'var sålunda han, 

som vann det polska folkets glödande 

tacksamhet för den heliga stolen ge

nom att förmå den förre påven att 

B R Ö D E R N A  E K M A N  
Kyrkogatan 30 

Plysch och Plyschkappor 
största sortering, billigaste priser. 

intar sina offer^och man får en verk

lig överblick över dess förfärande 

verkningar genom att uppleva en epi

sod efter annan och genom att tala 

med de dödsdömda själva. Det är 

nästan omöjligt att beskriva en ne

gation, bristen på varje grundval, på 

varje livsvillkor. Där finns ingen 

förutsättning för liv, alltså dör man. 

redan 1918 erkänna det nya-polska 

riket. 
I Italien har en regeringskris ut

brutit. Kabinettet Bonomi som förra 

sommaren övertog makten med när

maste uppgift att ordna landets eko

nomi och verka för nationellt samför

stånd, har tvingats att avgå, sedan 
nästan alla de politiska partierna un

derkänt resultatet av dess halvårs-
ärfrete. Regeringschefen Bonomi har 

icke synts mycket utåt, vilket däremot 
varit fallet med utrikesministern, della 

Torretta. Denne, kabinettets mäkti

gaste gestalt, bröt med sin företräda

res franskvänliga politik och har 'i 

stället sökt anslutning till England. 
Den italienska ministerkrisen, ur 

vilken en koalitionsregering: med 

dragning åt höger väntas komma att 

framgå, har inträffat på en synnerli

gen oläglig tidpunkt med hänsyn till 

den förestående regeringschefskonfe-

rensen i Genua. Kanske har den 

dock varit välkommen som en anled

ning att uppskjuta konferensen. En-
tentemakterna äro för ögonblicket 

icke alldeles harmoniskt stämda och 

i lynne att samarbeta. 
Orientfrågan skiljer dem. Det är 

den grekisk-turkiska freden, som 

skall utformas. England stöder Grek

land, Frankrike Turkiet och-Italien 

har inga särskilda sympatier för Tur
kiet, men hyser stark motvilja mot 

Greklands maktutvidgning. 

Det engelska parlamentet har öpp
nats. I trontalet framhöll konungen 

hl. a., att de allierade makterna fort

farande överlägga om hur det skall 

kunna skapas säkerhet för att Tysk

land betalar. Utsikterna för att finna 

ett tillfredsställande svar på denna 

tre och ett halvt år gamla fråga"be

rördes icke i talet. 
Tyskland har åter erbjudit ett av 

dessa skådespel, som, sedan revolutio

nen, så starkt bidragit till att.minska 

de en gång stora sympatierna; för det . 

tyska folket. Nya oerhörda lönekrav 

från en viss grupp av statens tjänste 

män, strejk med utvidgningar åt al3 

håll och en den brutalaste strejktaktik) 

som gått förödande ut över den i stfl 

den icke inblandade allmänheten! Och 

å andra sidan en svag, vacklande ^ 

gering, vilken icke vågat tillgripa 

maktmedel den dock förfogar Över 

och slå ned den samhällsfarliga. 
ken. Något ännu föraktligare har 

denna fått över sig därigenom att , 

strejkande ödmjukt 'böjt sig föf 
främmande kommissionernas strej 

förbud för de ockuperade landsdel 

ne. 
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Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 
varje afton kl. 8: 

CARMEN. 
Carmen — Elin Lejdström. 

Lorensbergsteatern. 
Varje afton kl 8: 

Romeo och Julia. 

Nya Teatern. 
Varje afton kl. 7,30: 

BARKEN MARGARETA. 

rnuDDiuri 
Göteborgs största och 
mest popjlära filmteater 

D e  förnämsta programmen 
från våridena största film
institut och alltid den mest 
konstnärligt utförda musik 

Varför dör kärleken? 

Teaterspalten. 

Man kunde fråga sig när man gick 

ifrån Lorensbergsteaterns senaste pre

miär den 7 febr. om den glans av 
ungdom ooh förnyelse som låg över 

det gamla sköna sorgespelet för
nämligast var en förtjänst hos regien, 

skådespelarna eller pjäsens nya rent 

språkliga dräkt i Per Hallströms över

sättning. Undertecknad är för sin del 

böjd att låta äran stanna hos regi och 

aktörer. Shakespere har ju tidigare 

varit den stora prövosten varpå dok

tor Lindberg förut tillämpat en mo

dern teatertekniks alla resurser, och 

varmed han även vunnit några av si

na glansfullaste segrar — att nämna 

Som ni behagar -—- Hamlet — Otello. 

Romeo och Julia fogar sig in i den 
klassiska kedjan som en av dess fag
raste länkar. Utan många pauser och 
nästan utan ridåfall växlar och sluter 

sig scenens betagande feeri kring 
detta den evigt unga kärlekens evigt 
oföränderliga sorgespel. Här bjudes 

först och främst en njutning för ögat, 

som stämmer sinnet till mottaglighet 
för det, som skall komma och till dju

pare samhörighet med det som sker. 
Huruvida den Hallströmska versen 

även i sin mån bidrager till det in

tryck av ungdomsfriskhet och förny

else, representationen meddelade, är 

ytterligt svårt att avgöra. I varje fall 

synes Hagberg ifråga om poetisk 
skönhet stundom överglänsa, så i den 
bevingade: 

"Som pilt från bok så ilar vän till 

vän, 

Men vän från vän som pilt till 'bok 

igen", 
och där Hallströms rim på "bok" och 

"ok" förefalla poetiskt långt mindre 
välfunna. 

Fru Karin Molander förverkligade 

idealet som Julia. Denna blåklädda 

svärmérska med det långa gyllene hå

ret, som med oskuldens hela barns
ligt djärva intensitet kastar sig in i det 
stora livsäventyret utan aning och 
fruktan för varthän det skall leda, 

är den Julia Shakespere drömt sig. 
Gentemot henne verkade hr G. Alws 
spel stundom ojämnt och matt, men 

ägde dock partier av äkthet och skön
het — exempelvis avskedsscenen vid 

flykten ur Julias kammare, där med 
dämpade och små medel uppmärk

samheten fästes vid Romeo, innan 

morgonvinden bortför hans förstäm
da farväl. Av övriga medspelande 

må nämnas hr Georg Blickingberg 
som en god och verkningsfull Capu-

let, hr Gösta Cederlund som en i så 

väl mask som spel helt utmäkrt Mer-

cutio samt fröken Karin Alexanders-
s°n söm amman. Av övriga höllo lik

väl icke alla måttet, vilket dock ej kan 

hindra att denna Lorensbergsteaterns 
föreställning är en av de yppersta 

som gått fram icke allenast över dess 
utan över svensk scen över huvud. 

5. L. 

Låt mig försöka ett svar på denna 

fråga, som för några nummer sedan 
framställdes i diskussionsspalten i 
Kvinnornas Tidning. 

Kärleken är som gräset på mar

ken. Den blomstrar en liten tid, så 
är den icke mer. 

Varje ungt par, son\ kärleken före
nar, säger trosvisst: Allt hos oss är 

harmoni, vi älska varandra så som 
ännu aldrig någon älskat, vår kärlek 
skall vara livet ut! 

Den första tiden synes vilja giva 
dem rätt. Kärlekslågan brinner hög 
och med ofördunklad klarhet. Hur 

länge ? En månad, ett halvt år, ett 
helt, kanske ännu en liten tid, men 

förr eller senare kommer den dag, då 

man upptäcker, att kärleksförhållan
det undergått en förändring, att det 
förlorat något, blivit förarmat. Har
monien är icke längre absolut, lyc
kan icke odelad. Bredvid de fängs

lande egenskaper, man ännu ser hos 

varandra, börja skymta även brister, 
svagheter, lynnesdrag, som förvåna 

och irritera. De bliva allt talrikare 

och allt mera framträdande. Det bör

jar brista med förståelsen och hän

synsfullheten. Ömheten i rösterna 

övergår i kallare tonfall, det lyckliga 
och lyckogivande leendet viker för 

mulna miner. Man skär ihop, besin

nar sig, söker gottgöra ovänligheten, 
utplåna det stingande minnet. Men 

disharmonien är åter och åter där, 
blickarne skärpas, orden hårdna. El

ler man glider oförmärkt och under 

tystnad åt skilda håll, känslan av 

främlingsskap för varandra växer, 

likgiltigheten smyger sig in 

Och så en dag är förstörelsearbetet 
fullbordat och kärleken död. 

Äktenskapet behöver därför icke 

sprängas. Det hålles ihop av vanan, 

av hänsynen utåt, av kärleken till 
barnen, av obenägenheten för för

ändringar, av resignationen, den tris

ta tanken att livet i alla fall icke har 

något bättre att skänka. Men kärle
ken är utbrunnen och den rika lycka, 
den gav, borta. Man konstaterar det 
med bitterhet eller med vemodsfylld 

undran. Vad har undergrävt den eg
na känslan och den andres kärlek? 

Vilka äro de makter, som så listigt 
och illvilligt fjärmat hjärta från 

hjärta, förbytt den festliga lyckan i 
dess dystra motsats eller i glädjetom 

resignation? Hur gick det hela till, 
hur skedde olyckan? 

Ja, hur? 
Låt oss se till ! 

Det är till ett gemensamt hem de 
unga älskande trå. Vilken lockande 

hägring! Den ljuva ensamheten på 

tu man hand, lyckan att helt få leva 
för varandra! Vilken sällhet! 

Det händer ju också understundom 

att hemmet blir det paradis de utmå

lat för sig, men i regeln icke. 

Livet i ett gemensamt hem är i 
själva verket ett eldprov för kärle

ken, vilket den med svårighet består. 

Under förlovningstiden med dess 

korta sammanträffanden söka de unga 

varandra i sina bästa stunder, visa 

varandra sina vackraste egenskaper, 

och samtalsämnena, lika förtjusande 

som outtömliga giva sig själva, kär

leksbedyranden, skämt och glam och 

framtidsplaner. Själva tystnaden sy

nes fylld av outtalade ömma ord och 

förtroenden. De båda unga leva än

nu var och en sitt eget fria individu

ella liv, behöva icke för varandras 

skull pålägga sig något tvång ifråga 
om smak och tycken, de ömsesidiga 

förpliktelserna hava ännu icke an

mält sig till infriande. 
Men i och med inträdet i det ge

mensamma hemmet undergå förhål
landena en genomgripande föränd

ring. 

Det är icke nu som förr att "sällan 

mötas, snarligt skiljas", man har i 
stället ett på-tu-man-hand utan slut, 
vilket icke låter sig fyllas med kär

leksbedyranden, skämt och glam, utan 
behöver en konversation av mer väx

lande och gedigen natur för att icke 
synas enformigt, tomt, tråkigt och 
värdelöst. Hur många människor ha 

va väl så mycket inombords, att det 
dag-'iga tankeutbytet dem emellan allt 

fortfarande kan skänka nöje? 

Man visar icke längre varandra en
dast sina bästa egenskaper, som det 

gick så lätt att göra under förlov
ningstidens snabbt förflytande mö

ten ; under den dagliga sammanvaron 

framträder efter hand hela den inre 

personligheten — en kanske rätt så 
främmande och icke alldeles sympa 

tisk uppenbarelse, för vilken man helt 

enkelt icke kan känna aktning och 
tillgivenhet. 

En oanad mängd konfliktämnen 
ger sig även tillkänna. Den forna in
dividuella friheten, det sköna obero

endet befinnas plötsligt starkt kring

skurna, smak och tycken divergera, 

vilja reser sig mot vilja. Hur många 
människor äga väl tillräcklig klokhet, 

takt, självbehärskning och hänsyns

fullhet för att kunna sammansmälta 
allt detta olikartade till ett harmo
niskt helt? 

Det är nog så, att mannen i inre 

hänseende går bättre rustad till äk

tenskapet och livet i ett gemensamt 
hem, än vad kvinnan gör. Livet 

fostrar honom f>å ett annat sätt än 
henne. 

Kamratlivet både under pojk- och 
ynglingaåren avslipar kantigheterna 
hos honom, lär honom mores. Otrev

liga lynnesdrag, dåliga karaktärs
egenskaper, lågsinta handlingar ren

dera honom stryk, hån» och förakt, 

göra honom omöjlig som kamrat och 

vän, isolera honom, I detta ligger en 
fostran till självuppfostran. Pojk-

idealen äro höga: mod, rättrådighet, 

öppenhet, pålitlighet, vänfasthet, 

storsinthet. Samma ideal gälla för 

ynglingen. Han vet, att det endast är 

i kraft av dessa egenskaper han skall 

kunna göra sig värderad och avhållen 
inom kamrat- och vänkretsen. 

Förvärvsarbetet lär honom också 

en del, disciplin, belevenhet, artig 

hänsynsfullhet emot andra, självtukt. 

Medvetandet att han är sin egen 

lyckas smed, och att framgången i li
vet avhänger hans kunskaper, sporrar 

honom till att utvidga icke blott sina 

yrkesinsikter utan även sitt vetande 

i allmänhet. Han följer med tidnin

garne, intresserar sig för tidens soci

ala och politiska rörelser, tar själv 

del i dem, blir en mångsidigt bildad 
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Kistdekorationer. 

människa, som det är ett nöje att by
ta tankar med 

För flickan utvecklar sig förhål
landena annorlunda. 

Kamratlivet lär henne just ingen
ting ifråga om verklig karaktärsda-

ning. Eller kan man tala om några 
flickideal med hänsyn till karaktärs
egenskaper ? Är det icke i allmänhet 

något, som flickorna lämna alldeles 
därhän? Vad de beundra hos varan

dra är det icke fina kläder, "stilig

het ' cfçh ett vackert ansikte? Och 
vänskap i. mellan flickor består den 
icke huvudsakligen i att "gå på kon-

dis" tillsammans, diskutera det sista 
modet och utbyta små förtroenden i 
hjärteangelägenheter ? 

Lynnets och karaktärens tuktande 
och ansning bestås i allmänhet icke 
heller flickan i våra dagars hem, där 

självhävdelsen står som första punkt 
på uppfostringsprogrammet. 

Vår tids kvinnliga ungdom besitter 
i bokligt hänseende ett ganska stort 
kunskapsförråd, men om med bild

ning menas att känna till och förstå 

den tid, man lever i, är denna ung
dom rätt obildad. De unga flickorna 

intressera sig icke för dagens frågor, 
tidens företeelser och problem, för

stå dem knappast, finna dem odräg
ligt tråkiga. Om vad kan man tala 

med en ung s. k. bildad flicka? Om 

matematik, fysik, kemi och andra 
skolämnen, vilka ju dock icke kunna 

betraktas som lämpliga konversa
tionsobjekt, samt vidare om kläder, 

nöjen, sista romanen, gemensamma 
bekanta, om väder ooh vind, flirt o.d. 

Den unge mannen, som gifter sig 

och sätter bo, har egentligen mycket 

goda förutsättningar att kunna beva
ra sin hustrus kärlek. Han har en 

hel del älskvärda egenskaper, vilka 

göra samvaron med honom angenäm. 

Han har lärt att lägga band på sitt 

lynne, att i umgänget med andra 

mobilisera alla sina goda krafter, han 
är fri från småsinne, han har goda 

kunskaper, är underhållande, ange

näm — vanligen är det ej heller hust
run, som kallnar först! 

Den unga flickan är, när hon in
träder i äktenskapet, bortskämd från 
hemmet, van att i första hand tänka 

på sig själv, obenägen att offra nå
got för andra. I saknad av självtukt 

är hon en lekboll för sitt lynne, nyck
full, oberäknelig, ömtålig, lättsårad. 

surmulen. Hennes intressesfär är li

ten och förkrympt och det tankeut
byte hon är mäktig i proportion där-
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till. Hur desillusionerade stå icke 

många män inför de kvinnor de äl
skat, dyrkat och gjort till sina hust

rur! Hur föga motsvara de icke de

ras drömda ideal ! Hur litet av verk
lig lycka ger dem icke deras hem, 

denna institution, vars ekonomiska 
upprätthållande pålägger dem en så 

tung arbetsbörda! Är det underligt, 

om mannen kallnar, att han, klar-
syntäre, mera kritisk därigenom, blir 
allt mera avkyld, ovänligare och där

igenom kommer att framstå i en ge
stalt, som synes hustrun främmande 

och osympatisk, och vilken hon ej 

längre kan omfatta med samma kär
lek som förut? 

Stilett. 

Duktyger och 
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Vad är vänskap? 
En amerikansk tidning gör denna 

fråga och ger själv svaret : "En skatt

kammare, osynlig för ögat, men ur 

vilken man hämtar livets dyrbaraste 
skatter : tillgivenhet, kamratskap, akt-

ning, välvilja, förtroende, erkännan

de, nöje, sympati, bistånd, uppmunt

ran. Vänskap är som en frisk vår
fläkt för den trötte vandraren, som 
ett ljus i ett fönster för den i öde

marken vilsegångne, som en stark 
arm om den svages skuldror, en bön 
och välsignelse för en döende. Vän

skapen illuminerar människosjälen 
liksom solskenet världen. 

Och det är de gamla vännerna, de 
prövade och trogna befunna, som äro 

de bästa. Genom en göd ställning, 
rikedom, makt och ära kan man sam

la omkring sig smickrare och lycksö

kare, men det erfordras endast vän
lighet, tolerans, redbarhet och tillgi

venhet för att vinna och bevara vän

skap. Vänskap är en av de bästa gå
vor som skänkts människan. Den 

växer, vinner i djup och ädelhet med 
åren och blir en välsignelse." 

Atelier Jensen 
/ Hovfotograf ) 
( Harald Holmqvist/ 

Östra Hamngatan 39. 
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J<rartfcz 

Rinça möda — 
storartat rzsuftat, 

då Ni tvättar med Tomtens Tvätt
pulver enligt bruksanvisningen 

på paketet. 

Stora Teatern i Göteborg drager 
f. n. fulla hus med »Carmen». Fru 

Lejdström utför Carmen, fröken Pes 

ters—Mikaela, hr Åby— Escamillio och 

hr Anderson—José. Nästa stora ny« 

het, vilken måhända framföres redan 
under innevarande vecka, blir »Orfeus 
i* underjorden», en händelse vilken 

motses med utomordentlig förväntan. 

Nya Teatern i Göteborg har allt» 

jämt på sitt program »Barken Mar« 

gareta» som visat sig vara en av 

dessa succé^pjäser, vilka direktör Se« 
länder har ord om sig att alltid 

lyckas finna, och vilka vecka efter 

vecka förmå tillföra hans teater goda 

hus. 

Av 

LANOE FALCONER. 
Översättning för denna tidning av —e—. 

(7) 

Det var mademoiselle Exe, som 
stod i dörren. Hennes ögon sökte 

naturligt nog den sköna talarinnan, 

men händerna voro fulla av en stor 

bukett vilda påskliljor, som hon ploc
kat i skogen åt mrs Merrington. Då 

hon fann främmande i salongen, stan
nade hon tvekande på tröskeln. — 
"Kom in! Kom in, mademoiselle!" ro

pade mrs. Merrington, "just i tid till 
teet. En varm kopp kommer att 

smaka bra. Åh, så vackra påsklil

jor !" 
Parry steg upp och bjöd henne en 

stol. Evelyn skyndade att slå i en 
kopp té, och mrs Merrington presen
terade henne för mrs och mr Cosmo 
Fox. Mademoiselle Exe satte sig på 

den stol, som erbjöds henne vid sidan 
om mrs Merrington, och på dennas 

fråga beskrev hon, var hon funnit 

blommorna. 
Under tiden stirrade mrs Fox på 

mademoiselle Exe med illa dold häp

nad. 

"Vem i herrans namn är hon?" 
sade hon till mr Merrington. "Den 

nya guvernanten? Det var det kon

stigaste utseende jag nån'sin sett. Var 
har ni hittat henne? Sådana ögon
bryn! Kinesiska? Nå, skönhetens 

gudinna stod inte vid hennes vagga!" 
Mrs Cosmo Fox, lik mycket annat 

gott folk, hade den idén, att vad hon 

sade icke hördes av andra än dem 

hon talade med. Men mr Merring
ton, som inte delade denna illusion, 

började känna sig obehaglig till mods, 

och steg upp. 
"Cosmo", sade han, "har du lust att 

titta på stallarna. Sedan du var här 

sist, har jag låtit bygga in nya venti-
latorer, de fungera utmärkt. Kom
mer du med Parry?" 

Sedan herrarne lämnat rummet, 
blev mrs Fox konversation som förut 

liknat ystra fålar, något tamare. Hon 
sjönk ned i sin djupa länstol, blic

kade dröjande omkring sig, som om 

hon sökte något i stånd att roa hen

ne. Evelyn, som märkte detta, före

slog att mademoiselle Exe skulle 

spela något. 

"Jag borde kanske gå och se efter 
barnen", sade mademoiselle Exe och 

såg på sin klocka. 

"Jag skall gå och se efter barnen", 
sade mrs Merrington, förtjust över 

möjligheten att slippa underhålla mi's 
Fox, och kunna gå sin väg. "Var 

snäll spela ett par av de där vackra 

styckena för mrs Fox." 

"Tycker madame om musik?" frå

gade mademoiselle Exe, och stannade 
ett ögonblick på väg till flygeln vid 

sidan om mrs Fox. Två större kon

traster kunde man knappast tänka sig 
än dessa båda varelser av samma kön, 

tidevarv och bildning. 

"Åh, ja, bara inte alltför klassiskt", 
sade mrs Fox, kvävde en gäspning, 

sträckte ut handen och tog ett album, 
som låg på bordet. 

Jag kan just undra, vad hon nu 
spelar, tänkte Evelyn och såg spänt 

på lärarinnan. Det var något, som 
hon aldrig förr spelat — åtminstone 

icke för Evelyn — en vals med lång 
vaggande rytm och en underström av 

melankoli, som tyckes oundviklig till 

och med i dansmusik i vårt tidevarv; 

detta tidevarv så rikt på smärtor och 

kval. Detta accentuerades skickligt 

av den spelande, men hennes känsliga 
fingrar, eller den ande, som befallde 

över dem, gåvo uttryck åt en mycket 

starkare tjusning i den böljande me

lodin. Det var som om dansens an

de bodde i musiken, det var rörelsens 
poesi liksom vindens lek över vågor, 

orkanens brus genom mäktiga grenar 

och de mjuka rörelserna hos en böj

lig människokropp. På Evelyn ver
kade det som förtrollning och till och 

med den ytliga mrs Fox rycktes med 
av denna musik. 

"Förtjusande! Bedårande! Man 
måste dansa ! utropade hon, sprang 
upp och började rytmiskt röra sig 

efter musiken med en grazie lika full
ändad som hennes skönhet. 

"Förhallen är som gjord att dansa 

i", sade mademoiselle Exe, utan att 

ett ögonblick upphöra att spela eller 

se upp. — "Sant" — sade mrs Fox 
— "kom Evelyn låt oss valsa där". 

Förhallen var hög och vid ; gick 

genom båda våningarna, omgiven av 

gallerier, och överst glastak, så att 
där var ljust, alla de större rummen 



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

SKANDINAVISKA 
KREDITAKTIEBOLAGET 

GérEBoeo - s.ockholm - 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:-

Qottgör i insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
" K r e d i t b o l a g e t "  

r 
I VARJE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon* 

stens och littera* 

turens område 

läser man 
n u m e r a  

GÖTEBORGS H/MDELS-
ocn SJÖFARTS-TIDNING 

En svensk. 

En lyckligare värld. 
Den kände engelske författaren H. 

G. Wells har i dagarne utgivit en bok, 
vari han sammanfört en serie artiklar, 
vilka han skrivit om Washingtonkon
ferensen. Detta arbete, vilket fått ti

teln "Washington och hoppet om 
fred", ger intryck av att vara verk

ligt inspirerat. Man möter här icke 
blott en rik intelligens utan även en 
djup och vidsträckt kunskap om värl

den, sådan den just nu är, och en 

människovänlig vilja. 
Denna bok, säger mr Wells själv, 

vill visa hur annorlunda världen 

skulle gestalta sig, om vår civilisation 

befriades från de faror, som hota 
den, och åter finge fortgå på den 

lugna utvecklingens väg. 
Antag att vi om tio, tjugo, trettio 

år börja inse, att vi äntligen kommit 

ut ur den svåra tiden, att vi röra oss 

i riktning mot ljuset, att mänsklighe
ten är under frammarsch igen på nya 

bredare och säkrare vägar. Låt oss 
antaga detta och försöka föreställa 

oss hurudan denna vårt släktes nya 

värld kommer att gestalta sig. 
Först måste vi göra klart för oss, 

att det nuvarande omstörtningstill-

ståndet icke är resultatet av vår svag

het, utan att det är ett verk av fel

aktigt brukade krafter. 
Vi måste inse, att vi böra övervin

na våra gammalmodiga och fördärv-

bringande känslor av rivalskap och 
•hat, innan de fullständigt förgöra oss. 

Vår kunskap och vår makt skola 

vara av det rätta slaget. Det mänsk

liga livet sådant det nu är, är så långt 
ifrån vad det kunde och borde vara. 
Man anar vad vetenskapen och upp

fostran skulle kunna åstadkomma, 

om de gjordes till livets tjänare. 

Jag tänker mig icke kriget som en 

tragisk nödvändighet utan som en 
blodig galenskap. Vid tanken på mitt 

Europa nu, känner jag mig icke som 
en man, vars värld blivit förstörd av 

övernaturliga och grymma makter ti

tan som en vars lustgård blivit för

ödd av en svinahjord. Det är icke 

i en till undergång vigd värld, som 

vi nu leva, det är för tragiskt upp

höjt, utan i en av vår egen dårskap 

förstörd värld'. 
Är det någon av oss, som till fullo 

inser denna- jordiska lustgårds möj

ligheter,- möjligheter som vi ännu allt

jämt kunna rädda undan de nya fa

ror som hota genom våra onda käns

lor av fiendskap och hat? 
Tänk om länderna enades i sina 

syften, om de upphörde att lägga svå 

righeter och försåt i vägen för var

andra och i stället gemensamt sökte 

förverkliga de löften, som vetenska

pen innesluter, om vi över hela jord 

klotet systematiskt tillgodogjorde oss 

det, söm vi redan veta och prövat, 

om alla de nyttiga kunskaper som äro 

samlade i våra laboratorier biblio

tek verkligen omsattes i praktiken och 

med syftemål att tillgodose männi

skornas behov och göra deras liv ri 

kare. 
De olika länderna offra sina rike

domar på rustningar, på inre och ytt

re strider i stället för på skolor, bo
ningshus, på vägar och förbättrade 

kommunikationer. 
Tänk er en värld, där man åter 

kunde röra sig fritt, där varje land 

kunde fullfölja sitt kulturarbete, ut

bilda sin egen arkitektur, sin egen 
musik och andra konstarter i sin egen 

nationella stil och på grundvalen av 

egna traditioner. Ty världens enhet 
skulle icke betyda dess likformighet 

utan endast trygghet för varje land 

att få vara sig självt. 
Men allt detta, återställandet av de 

nationella egendomligheterna, den o 
störda och framgångsrika verksam
het som otvivelaktigt skulle bliva 

följden, om människornas uppmärk

samhet avleddes från krig, död och 

konflikter, komme blott att bli de ytt
re tecknen på en förändring av långt 

djupare innebörd. 
Befriad från såna rustningsbördor 

och inbördes tvister, skulle mänsklig

heten kunna ägna sig åt sin uppfost

ran, sin utveckling. 
Det står klart för oss, att vår vi

sion av en ny och bättre värld med 

goda vägar, präktiga tåg på nya bre
dare spår, tryggad luftskeppstrafik 

utvidgade och välbyggda städer och 

en lustgårdsliknande landsbygd full 

av vackra hem också skulle bilda in 

ramningen till en annan och bättre 
mänsklighet. Och en lyckligare 

mänsklighet. Tänk er den morgon, 

då man får läsa i sin tidning om nå

got annat än tvister och split, om o 
ordning och svält i halva världen, om 

eländiga sedlighetsförbrytelser, lump-

na bedrägerier, om ständig fruktan 

för stämplingar och attentat mot liv 

och egendom och om den fruktans 

värda nödvändigheten att alltid vara 

jeredd för kriget. 
Tänk er en morgon då tidningen 

nästan endast innehåller goda nyheter 

om upptäckter och nyttiga uppfin 

ningar, om goda ting som blivit ut 

rättade. Tänk på friheten, den andli 

ga hälsan, lyckan i en sådan värld ! 

Detta är ingen utopi, ingen dröm

bild. En sådan värld kan bli vår re

dan nu, om vi endast kunna förmå 

människorna att inse att denna bättre 

värld är inom räckhåll och kan nås. 

Allas vår uppgift är att var och en 

i vår stad göra det lilla vi kunna för 

att förverkliga denna värld, som vi 

längta efter, och icke förtröttas i vår 

strävan utan hålla ut till livets slut. 

Kärlekens debet och kredit. 

Den schweiziske diktaren och este-
tikern H. F. Amiel, vars födelsedag 

ligger ett hundratal år tillbaka i tiden, 

var svag för kvinnor, men sa fort 

hjärtat började klappa av kärlek, var 
hjärnan ögonblickligen redo till en 
motaktion. För varje förälskelse lade 

Amiel upp ett konto för det älskade 

föremålet i sin ' Räkenskapsbok för 
kärleken" och bokförde omsorgsfullt 

den ifrågavarande damens förtjänster 

och fel, de förra på kreditsidan de 

senare på debetsidan och utmärkte 
graden av dem medels siffror, varvid 

6 var den högsta. Man läser på ett av 

bladen i den till eftervärlden överläm

nade boken: Skönhet 5 ji, finkänslig

het 4 V2, fantasi 3 >4, ordningskärlek 

4 J4, hemgift IY2 samt vidare minne, 

enkelhet, sans och måtta o. s. v. På 
debetsidan stå en rad ofördelaktiga 

egenskaper : vrede, avund, högmod o. 
s. v., var och en åtföljd av sin siffra, 

tydligen ditsatt efter noggrannt över

vägande. Följer så kontots avslutning 

med nedräkning av de båda sidorna. 

Detta konto liksom alla konti i bo

ken visade en avsevärd brist på för

tjänstsidan. Amiel dog också, trots 

sitt lättantändliga hjärta, ogift! 

Aktiebolaget 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 

* Fullständig bankrörelse. 

— Allt har sitt pris! 
Yttrandet fälldes under ett allmänt 

samtal om tidens svaghet för pennin
gen. Det finns ingenting så dyrbart, 

att icke en människa är beredd att 
avthända sig det mot ett tillräckligt 

stort vederlag, heder, ära, självakt

ning, övertygelse, samvetslugn. Pen

ningen är allsmäktig bland våra da
gars människor. En mängd belysan

de exempel anfördes. 
Då steg ett minne fram ur dunklet. 
Det var ett av de första krigsåren, 

en vårdag. 
Ett vackert svenskt landskap. Icke 

någon bördig bygd, men en skogs
trakt, där befolkningen har skogen 

som ett slags bank, i vilken vid be

hov hämtas ett tjugotal kronor i form 

av ett par tre lass pitprops, som säl-

jes nere vid stationen. 
En vacker dal med milsvida su

sande skogar i norr och söder och 

dalen uppstyckad i små välbebyggda 

gårdar med de magra tegarne om

sorgsfullt inhägnade av gärdesgår

dar, till vilka de väldiga stenarne en 

;ång brutits ur den mark, som nu lig

ger under plogen. 
Men allt detta är endast bisaker och 

hör egentligen inte till historien. 

På ett solbelyst gärde, 'är gräset 

skjutit några tum ur marken stod en 

bonde och såg på sin betande häst. 

Det var en helt vanlig bonde, en 

sådan som ingenting alls tar sig ut 

inne i staden men som så här i sin 

egen miljö har något självmedvetet, 

något värdigt och bjudande över sig, 

bredaxlad, stark, grovt klädd, ett vä

derbitet ansikte med många veck och 

rynkor, ett bestämt bakparti, kloka, 

en smula hårda ögon. 
Hästen, som han såg på från ovan 

till nedan och liksom inte kunde taga 

blicken från, var en grann häst. Stor, 

tung, bred i bringan, smällfet trots 
rådande onda tider, med böljande 

man och lång krusig svans, ung och 

med en av rykt och ans glänsande 

kolsvart hårrem. Det grannaste djur 

man ville se. 
Det hördes hästtramp från vägen 

och rullandet av hjul över gruset. 
Invid ängen, där bonden stod och 

såg på sin häst, tystnade ljudet. 
En röst sade med främmande bryt

ning: 
— Vad kostar hästen? 

Bonden vände sig utan brådska om 

och såg på den talande, en svartmu 

kig herre som stigit ner ur giggen och 

nu fick fram och synade djuret, som 

han frågjft priset på. 
— Till kriget? frågade bonden. 

— Ja! Till Tyskland. Vi betala 

bra. Vad kostar hästen? 

Bonden strök sig om hakan. 

— Han är inte till salu. 

Främlingen slog till ett skratt. 

— Allting är till salu! Jag bjuder 

två tusen kronor. 
— Det var mycket pengar det, sa

de bonden utan att dock en min för

rådde att han kände sig på något sätt 

berörd. —• Det är lika mycket som 

halva taxeringsvärdet på den här 

gården. 
— Nå, så slå vi till ! 

Bonden mätte honom från hatt 

kullen och ner till skosulorna. 

— Hörde han inte, att hästen inte 

är till salu ? 
Främlingen svor till en mustig ed 

och ryckte upp en plånbok ur bröst

fickan. 
— Är ni förbannad, karl? Ser ni 

inte att här finns kontanta pengar 
Hästen är bra — jag ger tre tusen. 

Och han lät vinden leka i den 

tjocka sedelbunten av ljusröda tusen 

kronesedlar. 
Då såg bonden honom stint in i 

ögonen och sade : 

Hopplöshetens 

land. 
Den engelske författaren Bechho-

fer ger i sin nyligen utkomna bok 

"Trough strarving Russia" en gri

pande skildring från Ryssland. 
B. reste från Riga i en ytterst obe

kväm järnvägsvagn — i vagnen 
framför var Nansen med sina sekre

terare och assistenter . . . Nansen 
såg ut som ett lejon bland en flock 

getter ! Stationerna som passerades 

voro öde, övergivna, här och där nå

gon soldat eller stations-karl, bleka, 

undernärda och illa klädda. 
"Landet vi färdades genom, skri

ver han, var detsamma vida, sköna 

Ryssland som förr, det ger intryck 

av latent styrka och mysticism. I 

skymningen såg jag en kvinna svept 
i en röd schal; hon stod skarpt be

gränsad mot horisonten och den ned-

gående solen belyste henne. Långs-

samt vände hon sig och försvann i 

sm hydda. Det var ingenting, men 

det gjorde levande många minnen 

från ett lyckligare Ryssland — innan 

kriget kom 
1 Moskva . . . allting var så tra

sigt, så smutsigt, allting var sönder. 

Husen sågo alla fallfärdiga ut, och 

många hade störtat samman. Alla 
butiker hade dörrarne stängda och 

luckorna förskruvade. Alla fönster 

voro sönderslagna eller spräckta; i de 

mindre hålen voro trasor instoppade, 
annars voro rutorna täckta eller er

satta med rostiga bleckplåtar eller 

papp. Dörrarne hängde mest på ett 

gångjärn. Och människorna — pas

sade till det övriga, nedstämda, okam

made — Vid gatukorsningen stod en 

soldat med gevär och hängde. Stora 

röda skyltar dinglade från rep tvärs

över fasaden på några av de större 
husen; det betydde en eller annan 

sovjet-institution. — Man kan icke 

säga att totalintrycket var misère — 
detta förutsätter akut lidande, någon 

aktiv känsla. Intrycket var snarare 

absolut hopplöshet, smuts, frånvaron 

av varje slags intresse och langsam, 

långsam förruttnelse. 
Och så det egentliga hungerdistrik

tet, dessa ändlösa kvadratmil: In

trycket var åter detsamma, endast o-
ändligt mer intensivt. Livet var på 

flykten — men sensationslöst. Inga 

rop, inga tårar — en ödemark och 

långsam död; uttorkade fält. Massor 

av flyktingar längs med Volga, flyk

tande vart? Ett vagt, ändamålslöst 

sökande efter föda; män, kvinnor, 

barn, dömda att gå under inom en 

vecka, en månad, högst två. 
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DAMER 
Bliv agint för förstklassigt, 
svenskt livförsäkringsbolag! 
- Goda provisionsv.llkor! -

Denna tidnings annonskontor anvisar. 
Tel. 180 70 

Utrikespolitisk 
överblick. 

Begär alltid 

Kobbs 
Thé 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

Hungersnöden är icke en plötslig 

olyckshändelse som en cyklon, en 

jordbävning eller en koleraepidemi, 

men en långsam ofrånkomlig döds

maskin, som gradvis griper och för-

— Jag skall säga herren, att så 

många tusenkronesedlar finns det in 

te tryckta, att de skulle kunna förslå 

till betalning för min häst. 

Och jag som stod bredvid såg 

främlingen handfallen stirra upp i 

detta lugna bestämda ansikte och 

hörde honom sedan, när han steg upp 

i giggen, för skjutskarlen utgjuta sin 

häjdlösa förvåning över den där un

derliga figuren, som inte hade för

stånd på pengars värde. En männi

ska mogen för dårhuset! 

Nej, för svensken har inte "allt sitt 

pris". Penningen är inte det högsta 

för honom. Han räknar också med 

andra värden. I sina bättre stunder 

i allt fall. 
Crayon. 

Washingtonkonferensen, vilken, 

enligt vad man hoppades, skulle föra 
världen ett jättesteg fram jnot fredliga 
förhållanden, har under den gångna 

veckan avslutats. Amerikas presi

dent, Harding, gav vid den högtid

liga avslutningsakten en överblick 

över det arbete, som uträttats, och be

tygade att det skulle komma att ut

göra hans livs stora glädjeämne. 
Och vad har uträttats? 
Den engelsk-j apanska militärallian

sen har upplösts, en vinst både för 

England och Amerika. 
Den vid konferensen träffade 

Stilla-havsöverenskommelsen har för 

tillfället ordnat en del stridsfrågor, 

men utgör ingen som hälst borgen för 
framtida fred i denna del av världen. 

Man frågar ironiskt: Hur skall en 

överenskommelse mellan fyra makter 

kunna säkerställa freden i Stilla-havs-

regionerna, när de till Nationernas 

förbund anslutna femtioen staterna 

icke kunnat åstadkomma fred i Eu

ropa. 
Konferensen har för tillfället gjort 

slut på den maritima kapprustningen 

genom att fastställa proportionen mel

lan de engelska, amerikanska och ja
panska flottorna, 5-5-3. Fredsvänner

nas hopp på uppställningen 0-0-0 kom 

på skam! 
Kinas förhållanden hava ordnats. 

Stormakterna hava lämnat tillbaka en 
del av dem annekterade platser, vilka 

de icke längre behövde, de ha av 

stått från att taga för sig var sin in

tressesfär av det himmelska riket 

odh för ekonomiskt utnyttjande och 

hava i stället enats om "den öppna 

dörrens politik" d. v. s. att förvandla 

hela Kina till en gemensam intresse

sfär. En engelsk tidning säger skämt

samt: "Kina skulle kanske inte ha så 

mycket emot den öppna dörrens poli

tik, om det icke vore så, att det också 

måste tjänstgöra som dörrmatta åt 

stormakterna ! 
Den nye påven är utsedd. Valet 

föll på den italienske kardinalen 

Achille Ratti, vilken som påve anta

git namnet Pius XI. En mycket lärd, 

och den katolska kyrkan hängiven 

man med blick för de stora fördelar 

politiken, klokt praktiserad, kan skän

ka påveväldet. Det 'var sålunda han, 

som vann det polska folkets glödande 

tacksamhet för den heliga stolen ge

nom att förmå den förre påven att 

B R Ö D E R N A  E K M A N  
Kyrkogatan 30 

Plysch och Plyschkappor 
största sortering, billigaste priser. 

intar sina offer^och man får en verk

lig överblick över dess förfärande 

verkningar genom att uppleva en epi

sod efter annan och genom att tala 

med de dödsdömda själva. Det är 

nästan omöjligt att beskriva en ne

gation, bristen på varje grundval, på 

varje livsvillkor. Där finns ingen 

förutsättning för liv, alltså dör man. 

redan 1918 erkänna det nya-polska 

riket. 
I Italien har en regeringskris ut

brutit. Kabinettet Bonomi som förra 

sommaren övertog makten med när

maste uppgift att ordna landets eko

nomi och verka för nationellt samför

stånd, har tvingats att avgå, sedan 
nästan alla de politiska partierna un

derkänt resultatet av dess halvårs-
ärfrete. Regeringschefen Bonomi har 

icke synts mycket utåt, vilket däremot 
varit fallet med utrikesministern, della 

Torretta. Denne, kabinettets mäkti

gaste gestalt, bröt med sin företräda

res franskvänliga politik och har 'i 

stället sökt anslutning till England. 
Den italienska ministerkrisen, ur 

vilken en koalitionsregering: med 

dragning åt höger väntas komma att 

framgå, har inträffat på en synnerli

gen oläglig tidpunkt med hänsyn till 

den förestående regeringschefskonfe-

rensen i Genua. Kanske har den 

dock varit välkommen som en anled

ning att uppskjuta konferensen. En-
tentemakterna äro för ögonblicket 

icke alldeles harmoniskt stämda och 

i lynne att samarbeta. 
Orientfrågan skiljer dem. Det är 

den grekisk-turkiska freden, som 

skall utformas. England stöder Grek

land, Frankrike Turkiet och-Italien 

har inga särskilda sympatier för Tur
kiet, men hyser stark motvilja mot 

Greklands maktutvidgning. 

Det engelska parlamentet har öpp
nats. I trontalet framhöll konungen 

hl. a., att de allierade makterna fort

farande överlägga om hur det skall 

kunna skapas säkerhet för att Tysk

land betalar. Utsikterna för att finna 

ett tillfredsställande svar på denna 

tre och ett halvt år gamla fråga"be

rördes icke i talet. 
Tyskland har åter erbjudit ett av 

dessa skådespel, som, sedan revolutio

nen, så starkt bidragit till att.minska 

de en gång stora sympatierna; för det . 

tyska folket. Nya oerhörda lönekrav 

från en viss grupp av statens tjänste 

män, strejk med utvidgningar åt al3 

håll och en den brutalaste strejktaktik) 

som gått förödande ut över den i stfl 

den icke inblandade allmänheten! Och 

å andra sidan en svag, vacklande ^ 

gering, vilken icke vågat tillgripa 

maktmedel den dock förfogar Över 

och slå ned den samhällsfarliga. 
ken. Något ännu föraktligare har 

denna fått över sig därigenom att , 

strejkande ödmjukt 'böjt sig föf 
främmande kommissionernas strej 

förbud för de ockuperade landsdel 

ne. 
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Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 
varje afton kl. 8: 

CARMEN. 
Carmen — Elin Lejdström. 

Lorensbergsteatern. 
Varje afton kl 8: 

Romeo och Julia. 

Nya Teatern. 
Varje afton kl. 7,30: 

BARKEN MARGARETA. 

rnuDDiuri 
Göteborgs största och 
mest popjlära filmteater 

D e  förnämsta programmen 
från våridena största film
institut och alltid den mest 
konstnärligt utförda musik 

Varför dör kärleken? 

Teaterspalten. 

Man kunde fråga sig när man gick 

ifrån Lorensbergsteaterns senaste pre

miär den 7 febr. om den glans av 
ungdom ooh förnyelse som låg över 

det gamla sköna sorgespelet för
nämligast var en förtjänst hos regien, 

skådespelarna eller pjäsens nya rent 

språkliga dräkt i Per Hallströms över

sättning. Undertecknad är för sin del 

böjd att låta äran stanna hos regi och 

aktörer. Shakespere har ju tidigare 

varit den stora prövosten varpå dok

tor Lindberg förut tillämpat en mo

dern teatertekniks alla resurser, och 

varmed han även vunnit några av si

na glansfullaste segrar — att nämna 

Som ni behagar -—- Hamlet — Otello. 

Romeo och Julia fogar sig in i den 
klassiska kedjan som en av dess fag
raste länkar. Utan många pauser och 
nästan utan ridåfall växlar och sluter 

sig scenens betagande feeri kring 
detta den evigt unga kärlekens evigt 
oföränderliga sorgespel. Här bjudes 

först och främst en njutning för ögat, 

som stämmer sinnet till mottaglighet 
för det, som skall komma och till dju

pare samhörighet med det som sker. 
Huruvida den Hallströmska versen 

även i sin mån bidrager till det in

tryck av ungdomsfriskhet och förny

else, representationen meddelade, är 

ytterligt svårt att avgöra. I varje fall 

synes Hagberg ifråga om poetisk 
skönhet stundom överglänsa, så i den 
bevingade: 

"Som pilt från bok så ilar vän till 

vän, 

Men vän från vän som pilt till 'bok 

igen", 
och där Hallströms rim på "bok" och 

"ok" förefalla poetiskt långt mindre 
välfunna. 

Fru Karin Molander förverkligade 

idealet som Julia. Denna blåklädda 

svärmérska med det långa gyllene hå

ret, som med oskuldens hela barns
ligt djärva intensitet kastar sig in i det 
stora livsäventyret utan aning och 
fruktan för varthän det skall leda, 

är den Julia Shakespere drömt sig. 
Gentemot henne verkade hr G. Alws 
spel stundom ojämnt och matt, men 

ägde dock partier av äkthet och skön
het — exempelvis avskedsscenen vid 

flykten ur Julias kammare, där med 
dämpade och små medel uppmärk

samheten fästes vid Romeo, innan 

morgonvinden bortför hans förstäm
da farväl. Av övriga medspelande 

må nämnas hr Georg Blickingberg 
som en god och verkningsfull Capu-

let, hr Gösta Cederlund som en i så 

väl mask som spel helt utmäkrt Mer-

cutio samt fröken Karin Alexanders-
s°n söm amman. Av övriga höllo lik

väl icke alla måttet, vilket dock ej kan 

hindra att denna Lorensbergsteaterns 
föreställning är en av de yppersta 

som gått fram icke allenast över dess 
utan över svensk scen över huvud. 

5. L. 

Låt mig försöka ett svar på denna 

fråga, som för några nummer sedan 
framställdes i diskussionsspalten i 
Kvinnornas Tidning. 

Kärleken är som gräset på mar

ken. Den blomstrar en liten tid, så 
är den icke mer. 

Varje ungt par, son\ kärleken före
nar, säger trosvisst: Allt hos oss är 

harmoni, vi älska varandra så som 
ännu aldrig någon älskat, vår kärlek 
skall vara livet ut! 

Den första tiden synes vilja giva 
dem rätt. Kärlekslågan brinner hög 
och med ofördunklad klarhet. Hur 

länge ? En månad, ett halvt år, ett 
helt, kanske ännu en liten tid, men 

förr eller senare kommer den dag, då 

man upptäcker, att kärleksförhållan
det undergått en förändring, att det 
förlorat något, blivit förarmat. Har
monien är icke längre absolut, lyc
kan icke odelad. Bredvid de fängs

lande egenskaper, man ännu ser hos 

varandra, börja skymta även brister, 
svagheter, lynnesdrag, som förvåna 

och irritera. De bliva allt talrikare 

och allt mera framträdande. Det bör

jar brista med förståelsen och hän

synsfullheten. Ömheten i rösterna 

övergår i kallare tonfall, det lyckliga 
och lyckogivande leendet viker för 

mulna miner. Man skär ihop, besin

nar sig, söker gottgöra ovänligheten, 
utplåna det stingande minnet. Men 

disharmonien är åter och åter där, 
blickarne skärpas, orden hårdna. El

ler man glider oförmärkt och under 

tystnad åt skilda håll, känslan av 

främlingsskap för varandra växer, 

likgiltigheten smyger sig in 

Och så en dag är förstörelsearbetet 
fullbordat och kärleken död. 

Äktenskapet behöver därför icke 

sprängas. Det hålles ihop av vanan, 

av hänsynen utåt, av kärleken till 
barnen, av obenägenheten för för

ändringar, av resignationen, den tris

ta tanken att livet i alla fall icke har 

något bättre att skänka. Men kärle
ken är utbrunnen och den rika lycka, 
den gav, borta. Man konstaterar det 
med bitterhet eller med vemodsfylld 

undran. Vad har undergrävt den eg
na känslan och den andres kärlek? 

Vilka äro de makter, som så listigt 
och illvilligt fjärmat hjärta från 

hjärta, förbytt den festliga lyckan i 
dess dystra motsats eller i glädjetom 

resignation? Hur gick det hela till, 
hur skedde olyckan? 

Ja, hur? 
Låt oss se till ! 

Det är till ett gemensamt hem de 
unga älskande trå. Vilken lockande 

hägring! Den ljuva ensamheten på 

tu man hand, lyckan att helt få leva 
för varandra! Vilken sällhet! 

Det händer ju också understundom 

att hemmet blir det paradis de utmå

lat för sig, men i regeln icke. 

Livet i ett gemensamt hem är i 
själva verket ett eldprov för kärle

ken, vilket den med svårighet består. 

Under förlovningstiden med dess 

korta sammanträffanden söka de unga 

varandra i sina bästa stunder, visa 

varandra sina vackraste egenskaper, 

och samtalsämnena, lika förtjusande 

som outtömliga giva sig själva, kär

leksbedyranden, skämt och glam och 

framtidsplaner. Själva tystnaden sy

nes fylld av outtalade ömma ord och 

förtroenden. De båda unga leva än

nu var och en sitt eget fria individu

ella liv, behöva icke för varandras 

skull pålägga sig något tvång ifråga 
om smak och tycken, de ömsesidiga 

förpliktelserna hava ännu icke an

mält sig till infriande. 
Men i och med inträdet i det ge

mensamma hemmet undergå förhål
landena en genomgripande föränd

ring. 

Det är icke nu som förr att "sällan 

mötas, snarligt skiljas", man har i 
stället ett på-tu-man-hand utan slut, 
vilket icke låter sig fyllas med kär

leksbedyranden, skämt och glam, utan 
behöver en konversation av mer väx

lande och gedigen natur för att icke 
synas enformigt, tomt, tråkigt och 
värdelöst. Hur många människor ha 

va väl så mycket inombords, att det 
dag-'iga tankeutbytet dem emellan allt 

fortfarande kan skänka nöje? 

Man visar icke längre varandra en
dast sina bästa egenskaper, som det 

gick så lätt att göra under förlov
ningstidens snabbt förflytande mö

ten ; under den dagliga sammanvaron 

framträder efter hand hela den inre 

personligheten — en kanske rätt så 
främmande och icke alldeles sympa 

tisk uppenbarelse, för vilken man helt 

enkelt icke kan känna aktning och 
tillgivenhet. 

En oanad mängd konfliktämnen 
ger sig även tillkänna. Den forna in
dividuella friheten, det sköna obero

endet befinnas plötsligt starkt kring

skurna, smak och tycken divergera, 

vilja reser sig mot vilja. Hur många 
människor äga väl tillräcklig klokhet, 

takt, självbehärskning och hänsyns

fullhet för att kunna sammansmälta 
allt detta olikartade till ett harmo
niskt helt? 

Det är nog så, att mannen i inre 

hänseende går bättre rustad till äk

tenskapet och livet i ett gemensamt 
hem, än vad kvinnan gör. Livet 

fostrar honom f>å ett annat sätt än 
henne. 

Kamratlivet både under pojk- och 
ynglingaåren avslipar kantigheterna 
hos honom, lär honom mores. Otrev

liga lynnesdrag, dåliga karaktärs
egenskaper, lågsinta handlingar ren

dera honom stryk, hån» och förakt, 

göra honom omöjlig som kamrat och 

vän, isolera honom, I detta ligger en 
fostran till självuppfostran. Pojk-

idealen äro höga: mod, rättrådighet, 

öppenhet, pålitlighet, vänfasthet, 

storsinthet. Samma ideal gälla för 

ynglingen. Han vet, att det endast är 

i kraft av dessa egenskaper han skall 

kunna göra sig värderad och avhållen 
inom kamrat- och vänkretsen. 

Förvärvsarbetet lär honom också 

en del, disciplin, belevenhet, artig 

hänsynsfullhet emot andra, självtukt. 

Medvetandet att han är sin egen 

lyckas smed, och att framgången i li
vet avhänger hans kunskaper, sporrar 

honom till att utvidga icke blott sina 

yrkesinsikter utan även sitt vetande 

i allmänhet. Han följer med tidnin

garne, intresserar sig för tidens soci

ala och politiska rörelser, tar själv 

del i dem, blir en mångsidigt bildad 

Hvitvaruaffär 
S p e c i a l a f f ä r  
för Damunderkläder. 

OBSI KYRKOGATAN 15 OBS! 

SMAKFULLA KRANSAR 

Tel. 4314. 
10365 
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* Storgatan 31, 

Göteborg. 

Kistdekorationer. 

människa, som det är ett nöje att by
ta tankar med 

För flickan utvecklar sig förhål
landena annorlunda. 

Kamratlivet lär henne just ingen
ting ifråga om verklig karaktärsda-

ning. Eller kan man tala om några 
flickideal med hänsyn till karaktärs
egenskaper ? Är det icke i allmänhet 

något, som flickorna lämna alldeles 
därhän? Vad de beundra hos varan

dra är det icke fina kläder, "stilig

het ' cfçh ett vackert ansikte? Och 
vänskap i. mellan flickor består den 
icke huvudsakligen i att "gå på kon-

dis" tillsammans, diskutera det sista 
modet och utbyta små förtroenden i 
hjärteangelägenheter ? 

Lynnets och karaktärens tuktande 
och ansning bestås i allmänhet icke 
heller flickan i våra dagars hem, där 

självhävdelsen står som första punkt 
på uppfostringsprogrammet. 

Vår tids kvinnliga ungdom besitter 
i bokligt hänseende ett ganska stort 
kunskapsförråd, men om med bild

ning menas att känna till och förstå 

den tid, man lever i, är denna ung
dom rätt obildad. De unga flickorna 

intressera sig icke för dagens frågor, 
tidens företeelser och problem, för

stå dem knappast, finna dem odräg
ligt tråkiga. Om vad kan man tala 

med en ung s. k. bildad flicka? Om 

matematik, fysik, kemi och andra 
skolämnen, vilka ju dock icke kunna 

betraktas som lämpliga konversa
tionsobjekt, samt vidare om kläder, 

nöjen, sista romanen, gemensamma 
bekanta, om väder ooh vind, flirt o.d. 

Den unge mannen, som gifter sig 

och sätter bo, har egentligen mycket 

goda förutsättningar att kunna beva
ra sin hustrus kärlek. Han har en 

hel del älskvärda egenskaper, vilka 

göra samvaron med honom angenäm. 

Han har lärt att lägga band på sitt 

lynne, att i umgänget med andra 

mobilisera alla sina goda krafter, han 
är fri från småsinne, han har goda 

kunskaper, är underhållande, ange

näm — vanligen är det ej heller hust
run, som kallnar först! 

Den unga flickan är, när hon in
träder i äktenskapet, bortskämd från 
hemmet, van att i första hand tänka 

på sig själv, obenägen att offra nå
got för andra. I saknad av självtukt 

är hon en lekboll för sitt lynne, nyck
full, oberäknelig, ömtålig, lättsårad. 

surmulen. Hennes intressesfär är li

ten och förkrympt och det tankeut
byte hon är mäktig i proportion där-

KAMINER 
alla slag. 

Reparationer utföras. 

Tel. 247. 

Aktiebolaget 

Göteborgs Verk
stads Exposition 

Skeppsbron 2. 

IMRÔDAG 
"en verkligt först

klassig illustrerad 

tidskrift " 

" med gedigen 

och fint kultiverad 

ton " 

SÄGER DAGSPRESSEN 

De bästa HANDSKAR 
och det rikaste nrval 

Drottnings. 24 HANDSKKQMPAN1ET 15379 

Victor Swenson. & C:o 
Manufaktur- & Kappaffär 

35 Kungsgatan 35. 

KAPPOR, DRÄKTER & 

KLÄDNINGSTYGER. 
Stort och välsorterat lager av 

Kläden, Scheviot, Siden m. m. 
<&> för Kappor och Dräkter. «*> 

B ö r  e j  s a k n a s  
i något svenskt hem! 

P R E N U M E R E R A  À  N Ä R M A S T E  
POSTANSTALT ELLER BOKHANDEL! 

till. Hur desillusionerade stå icke 

många män inför de kvinnor de äl
skat, dyrkat och gjort till sina hust

rur! Hur föga motsvara de icke de

ras drömda ideal ! Hur litet av verk
lig lycka ger dem icke deras hem, 

denna institution, vars ekonomiska 
upprätthållande pålägger dem en så 

tung arbetsbörda! Är det underligt, 

om mannen kallnar, att han, klar-
syntäre, mera kritisk därigenom, blir 
allt mera avkyld, ovänligare och där

igenom kommer att framstå i en ge
stalt, som synes hustrun främmande 

och osympatisk, och vilken hon ej 

längre kan omfatta med samma kär
lek som förut? 

Stilett. 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser. 
ÅLMEDAHLS FÖRSÄLJNINGS MAGASIN, 

Kungsmän 55. 

Anna Berggren & Co. 
M o d e a f f ä r  

Victoriagatan 3. Tel. 5754. 
R E K O M M E N D E R A S .  

Vad är vänskap? 
En amerikansk tidning gör denna 

fråga och ger själv svaret : "En skatt

kammare, osynlig för ögat, men ur 

vilken man hämtar livets dyrbaraste 
skatter : tillgivenhet, kamratskap, akt-

ning, välvilja, förtroende, erkännan

de, nöje, sympati, bistånd, uppmunt

ran. Vänskap är som en frisk vår
fläkt för den trötte vandraren, som 
ett ljus i ett fönster för den i öde

marken vilsegångne, som en stark 
arm om den svages skuldror, en bön 
och välsignelse för en döende. Vän

skapen illuminerar människosjälen 
liksom solskenet världen. 

Och det är de gamla vännerna, de 
prövade och trogna befunna, som äro 

de bästa. Genom en göd ställning, 
rikedom, makt och ära kan man sam

la omkring sig smickrare och lycksö

kare, men det erfordras endast vän
lighet, tolerans, redbarhet och tillgi

venhet för att vinna och bevara vän

skap. Vänskap är en av de bästa gå
vor som skänkts människan. Den 

växer, vinner i djup och ädelhet med 
åren och blir en välsignelse." 

Atelier Jensen 
/ Hovfotograf ) 
( Harald Holmqvist/ 

Östra Hamngatan 39. 

V I D  D Ö D S F A L L  
Ring 3623 eller 14090 

C. L. Schmidts Begraloingsbyrå 
21 Kungsgatan 24, Gileborg. 

Anordnar allt till begravning hörande på er

känt bästa sätt till ytterst billigt arvode. Soli

daste och vackraste likkistor och svepningar. 

J<rartfcz 

Rinça möda — 
storartat rzsuftat, 

då Ni tvättar med Tomtens Tvätt
pulver enligt bruksanvisningen 

på paketet. 

Stora Teatern i Göteborg drager 
f. n. fulla hus med »Carmen». Fru 

Lejdström utför Carmen, fröken Pes 

ters—Mikaela, hr Åby— Escamillio och 

hr Anderson—José. Nästa stora ny« 

het, vilken måhända framföres redan 
under innevarande vecka, blir »Orfeus 
i* underjorden», en händelse vilken 

motses med utomordentlig förväntan. 

Nya Teatern i Göteborg har allt» 

jämt på sitt program »Barken Mar« 

gareta» som visat sig vara en av 

dessa succé^pjäser, vilka direktör Se« 
länder har ord om sig att alltid 

lyckas finna, och vilka vecka efter 

vecka förmå tillföra hans teater goda 

hus. 

Av 

LANOE FALCONER. 
Översättning för denna tidning av —e—. 

(7) 

Det var mademoiselle Exe, som 
stod i dörren. Hennes ögon sökte 

naturligt nog den sköna talarinnan, 

men händerna voro fulla av en stor 

bukett vilda påskliljor, som hon ploc
kat i skogen åt mrs Merrington. Då 

hon fann främmande i salongen, stan
nade hon tvekande på tröskeln. — 
"Kom in! Kom in, mademoiselle!" ro

pade mrs. Merrington, "just i tid till 
teet. En varm kopp kommer att 

smaka bra. Åh, så vackra påsklil

jor !" 
Parry steg upp och bjöd henne en 

stol. Evelyn skyndade att slå i en 
kopp té, och mrs Merrington presen
terade henne för mrs och mr Cosmo 
Fox. Mademoiselle Exe satte sig på 

den stol, som erbjöds henne vid sidan 
om mrs Merrington, och på dennas 

fråga beskrev hon, var hon funnit 

blommorna. 
Under tiden stirrade mrs Fox på 

mademoiselle Exe med illa dold häp

nad. 

"Vem i herrans namn är hon?" 
sade hon till mr Merrington. "Den 

nya guvernanten? Det var det kon

stigaste utseende jag nån'sin sett. Var 
har ni hittat henne? Sådana ögon
bryn! Kinesiska? Nå, skönhetens 

gudinna stod inte vid hennes vagga!" 
Mrs Cosmo Fox, lik mycket annat 

gott folk, hade den idén, att vad hon 

sade icke hördes av andra än dem 

hon talade med. Men mr Merring
ton, som inte delade denna illusion, 

började känna sig obehaglig till mods, 

och steg upp. 
"Cosmo", sade han, "har du lust att 

titta på stallarna. Sedan du var här 

sist, har jag låtit bygga in nya venti-
latorer, de fungera utmärkt. Kom
mer du med Parry?" 

Sedan herrarne lämnat rummet, 
blev mrs Fox konversation som förut 

liknat ystra fålar, något tamare. Hon 
sjönk ned i sin djupa länstol, blic

kade dröjande omkring sig, som om 

hon sökte något i stånd att roa hen

ne. Evelyn, som märkte detta, före

slog att mademoiselle Exe skulle 

spela något. 

"Jag borde kanske gå och se efter 
barnen", sade mademoiselle Exe och 

såg på sin klocka. 

"Jag skall gå och se efter barnen", 
sade mrs Merrington, förtjust över 

möjligheten att slippa underhålla mi's 
Fox, och kunna gå sin väg. "Var 

snäll spela ett par av de där vackra 

styckena för mrs Fox." 

"Tycker madame om musik?" frå

gade mademoiselle Exe, och stannade 
ett ögonblick på väg till flygeln vid 

sidan om mrs Fox. Två större kon

traster kunde man knappast tänka sig 
än dessa båda varelser av samma kön, 

tidevarv och bildning. 

"Åh, ja, bara inte alltför klassiskt", 
sade mrs Fox, kvävde en gäspning, 

sträckte ut handen och tog ett album, 
som låg på bordet. 

Jag kan just undra, vad hon nu 
spelar, tänkte Evelyn och såg spänt 

på lärarinnan. Det var något, som 
hon aldrig förr spelat — åtminstone 

icke för Evelyn — en vals med lång 
vaggande rytm och en underström av 

melankoli, som tyckes oundviklig till 

och med i dansmusik i vårt tidevarv; 

detta tidevarv så rikt på smärtor och 

kval. Detta accentuerades skickligt 

av den spelande, men hennes känsliga 
fingrar, eller den ande, som befallde 

över dem, gåvo uttryck åt en mycket 

starkare tjusning i den böljande me

lodin. Det var som om dansens an

de bodde i musiken, det var rörelsens 
poesi liksom vindens lek över vågor, 

orkanens brus genom mäktiga grenar 

och de mjuka rörelserna hos en böj

lig människokropp. På Evelyn ver
kade det som förtrollning och till och 

med den ytliga mrs Fox rycktes med 
av denna musik. 

"Förtjusande! Bedårande! Man 
måste dansa ! utropade hon, sprang 
upp och började rytmiskt röra sig 

efter musiken med en grazie lika full
ändad som hennes skönhet. 

"Förhallen är som gjord att dansa 

i", sade mademoiselle Exe, utan att 

ett ögonblick upphöra att spela eller 

se upp. — "Sant" — sade mrs Fox 
— "kom Evelyn låt oss valsa där". 

Förhallen var hög och vid ; gick 

genom båda våningarna, omgiven av 

gallerier, och överst glastak, så att 
där var ljust, alla de större rummen 



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

Något om lung
inflammation. 

För Kvinnornas Tidning av Röda-
Korssyster. 

Insändarnes spalt 
Kvinnornas Tidning be

dömd av en man. 

Forts. fr. föreg. n:r 
För att läkaren må kunna bilda sig 

en klar uppfattning om sjukdomens 

fortskridande är det. nödvändigt att 
temperaturen mätes morgon och kväll 

och ordentligt uppskrives. 

Men — jag kommer nu till det var

på den slutliga utgången mestadels 

beror, nämligen hjärtat och dess för

måga att rida ut stormen. På grund 
av den allmänna förgiftningen i krop
pen försvagas hjärtat lätt, och det är 

här den största faran lurar. Man 

får från första stund ha detta klart 
för sig och genom att ofta känna på 
pulsen söka kontrollera att hjärtat 

fungerar nöjaktigt. Pulsen skall slå 

tydliga och jämna slag. Dock får 
man ta med i räkningen att pulsen 

slår hastigare på grund av den höga 

febern än eljest. 
Skulle man emellertid finna att sla

gen bli svagare, suddiga och ojämna 

eller påfallande hastiga bör . läkaren 

genast tillkallas. Om han då finner 

hjärtat dåligt ordinerar han något sti
mulerande = på hjärtats verksamhet 

uppeggande medel, som med vissa 

mellanrum skall givas antingen som 
medicin eller i form av insprutning 

under huden. 
Ett medel, som undertecknad sett 

använt vid sjukdomen många ganger 

och med allra bästa resultat är Cham

pagne. Detta meclel borde alltid för
sökas! Man ger den sjuke en bra 

klunk ofta både dag och natt. 
Om vi nu skulle ta och göra en li

ten resumé över det, som vid en 
lunginflammation vanligen ordineras 

till tjänst för dem, som tilläventyrs 
bo ute på landet långt från läkare 

så ter den sig på följande sätt: 
Den sjuke bäddas ner varmt och i 

halvsittande ställning. Den sjuke la
xeras. Man sörjer sedan för avfö

ring varannan dag medels lavemang 
Temperaturen mätes morgon och 

afton >och uppskrives noga. 
Den sjuke bör ha varmt att dricka 

of ta .  

Våtvärmande omslag eller het gröt 

pålägges i enlighet med ovanstående. 
Den sjuke gives champagne ofta 

(ung. ett brännvinsglas åv gången) 

Födan måste vara lättsmält och 

närande. Matsmältningsförmågan är 

nämligen på grund av den höga fe

bern nedsatt. Se boken 'Sjukmat av 

Wallin och Schager ! 
Smärtstillande medel ävensom an 

dra stimulerande medel än champag
ne gives enligt läkares föreskrifter. 

Har man på bästa sätt utfört ovan 

stående allmänna föreskrifter, så har 
man gjort det, som i mänsklig makt 

står för att förhindra en olycklig ut 

gång. Man har sedan att -bida tiden 

till dess att på det 7 :de eller 9 :de 

dygnet en vändning, låt oss hoppas 

till det bättre, inträder. 
På oftast 7 :de dygnet inträder en 

underbar förändring i den sjukes till 

I 'i hava från en namngiven fram

stående affärsman i Göteborg mot

tagit ett uttalande, ur vilket vi icke 

kunna nekaj oss nöjet att återgiva 

nedanstående, isynnerhet som det i 

alldeles särskild grad adresserar sig 

till vår läsekrets, genom att samtidigt 

belysa nutidsmannens önskemål ifrå

ga om kvinnans utveckling och infly

tande på det samhälle hon tillhör. 

Efter att hava genomläst de num
mer av Eder tidning som hittills ut

kommit, tillåter jag mig yttra min 
tanke om densamma, om det kan ha
va något värde för redaktionen och 

läsekretsen : 
Utan en aning om att det existe

rade en tidning med detta namn, er

höll jag en uppmaning av en av 
"stöttepinnarne" att för min frus räk
ning prenumerera på samma. Detta 
gjorde jag med den påföljd att jag 

avtackades alldeles särskilt av fru-
gan 'för min vänlighet att tänka på 

henne, varför varje äkta man som 
vill bringa sin hustru en gåva av be
stående kulturellt värde uppmanas 

att göra sammaledes. 
Håller Kvinnornas Tidning i fort

sättningen vad början lovar, få vi se 
en ny typ av kvinnor växa upp, eller 

kanske rättare sagt vi få flera repre

sentanter av dem som känna sitt an
svar inför världen. Men det beho
ves sannerligen också, ty så lamt som 
kvinnorna hittills uppträtt mot alla 

oseder i stat och samhälle får det ic^e 
fortgå. Ett lyckligt liv och ett lyck

ligt samhälle kan ej byggas av man
nen allena, vi måste ha kvinnans 

hjälp. Kanske världen i detta nu ha
de sett lyckligare ut om kvinnornas 

inflytande på politiken varit större. 
Ett är säkert : om kvinnorna använt 

sitt inflytande på männen och predi

kat fred och försoning när de ville 
krig och tillintetgöreke för hela folk, 
då hade otaliga lidanden för männi
skorna kunnat sparas. Därför kan 
man. då vi se att den man som skall 

skapa världsfred ännu icke är kom
men, kanske icke född, utbrista : rädd
ningen ligger hos kvinnorna. 

Genom ett målmedvetet arbete av 

kvinnan, var och en i sin stad, och på 
alla platser i livet, kan det astadkoiji-
mas underverk, och det kommer, där

på tvivlar väl ingen. Kvinnan skall, 
sedan hon sett att det goda ej kom
mer från oss män, reformera sig 

själv, höja sig själv i inre mening, 
tänka högt och ädelt och vad som är 

viktigast: handla därefter. 
Den kvinnliga rösträttens pioniärer 

voro ej uteslutande sympatiska, och 
hos oss män hade de mycket litet 
sympati, de som nu framträda äro av 

ett helt annat slag och kräva respekt 
för sig. De utgå i flera fall direkt 

från hemmet och husmoderns kall, 

och välja politiken som medel för 

kvinnans höjande, ej som mål. Ni 
få emellertid vara på er vakt att ni 
icke få politiska lycksökare, vilket vi 

män ha så gott om. 
Tillåt mig till slut yttra mig om 

tidningen soim annonsorgan : Ett gam
malt ordspråk säger att vägen till 

ovännens hjärtan går ; genom). djeras 
fruar, alltså har tidningen de allr 

största förutsättningar att för oss 
annonsörer bliva ett av de bästa me 
del för att höja vår marknad, och för 

platssökande i hemmen bör det bliva 

den enda tidning man använder. 

H ögaktnings fu 111 

Köpmannen. 

FisK-
halten 

Grönsukstorget 

rekommenderar sina 1:ma varor både 
färskvattens- som saltsjöfisk. Rökt 
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Varorna hemsändas. Ring te I. 5436 — 5438 

Filial Bazar Alliance. Tel. 15324 

DAMER 
Bliv agent för förstklassigt, 
svenskt livförsäkringsbolag! 
- Goda pravisionsvillkor! -

Denna lidnings annonskontor anvisar. 
Tel. 180 70 

I  v i ta  
I  svar ta  Tyllspetsar till Rober 

Spetsar: Filet ,  Ir lande,  Knyppl .  m.  m.  

Motiv, Dukar, Kragar, Näsdukar, 
Underkläder, Barnklädn., Siden. 

Depôten för Äkta Spetsar 
Kungsgatan 58, 1 tr. 
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GYNNA VÅRA 
ANNONSÖRER! 

"God start." 
• 

Vore synnerligen tacksam få in ne

danstående i Eder tidning med anled

ning av "apropos'et till F.n god start' 

i n :r (i ! 

stånd, vilken man kallar kris. Den 

sjuke, som alla dessa föregående da

gar och nätter oroligt kastat sig av 
och an i sängen, mestadels ur stånd 

att få en blund i sina trötta ögon, pi
nad av andnöd och plågor, faller 

plötsligt i en djup, vederkvickande 

sömn. Härunder drar han lugna, dju

pa andetag som om något '"håll" inte 

funnes till. Svetten bryter fram och 

den blåaktiga färgen i ansiktet, en 
följd av lungornas dåliga funktion, 

försvinner alltmer. Tager man tem

peraturen skall man finna att den 

sjunkit betydligt, t. ex. till 37.8. 
Man har alla skäl i världen att kän

na sig tacksam och glad när dessa 

symptom framträda. Ty de betyda i 

de flesta fall att den sjuke är utom 

fara. Ofta är han på benen redan nå

gon vecka därefter. 
Får sjukdomen däremot en dålig 

vändning, inträder icke någon kris 

utan febern stiger långsamt uppåt en 

eller två dagar tills döden befriar den 

. sjuke från hans lidande. 

Ni mamma till fyra flickor, var 

inte så ledsen! Ser det ut att dröja 
så mycket som 8 år till deras gifter

mål, så kan ni vara säker om att de 

.båda snart komma att "ta' i" av alla 

krafter för att förkorta väntetiden. 

Och dä iblfr flickan lärarinna' och 

"pojken" en oberoende man — de 

ha ju ett mål att arbeta för! — och 
kanhända bli de sä lyckliga, som det 

är möjligt för oss människor att bli. 

Men jag ville be er om en sak : be

skyll inte den man, som vill gifta sig 

med er dotter, för flirt! Jag är över

tygad om att beskyllningen är obefo

gad. Man flirtar inte med sin bli

vande hustru, inte heller med en så 
pass stadig flicka, som man väl får 

anta att hon är, då hon valt lärarin

nekallet, och säkert inte med dottern 

till en så sund och kärleksfull mor, 

som ni föreifaller till att vara. Och 

var inte säker om att han blir "så 

hjärtans kéd vid sin långa oförnuftiga 

förbindelse, att han vänder sig åt an

nat håll!" Så gick det inte för mig, 
lilla mor, och det behöver inte gå så 

för er flicka heller. Tro mig! 

En, som«fick vänta 7 år men är glad 

och nöjd ändå. 

Ögats värd vintertiden. 
Vintern är en prövande tid för öm

tåliga ögon. Mulet, dimmigt väder, 
en ut på morgonen kvardröjande 

halvdager, en tidig skymning, många 
timmars konstgjord belysning, allt 

detta är förhållanden, som ytterligt 

anstränga ögonen vid läsning, skriv

ning, handarbete. 
Vid klar, full dagsbeylsning arbe

tar ögat lättast. T samma grad som 
denna blir mindre tillfredsställande, 

anstränges och påfrestas synnerven. 

Särskilt skadligt är att läsa och skri

va i kvällsskymningen liksom i biand-
ljuset, d. v. s. den vikande dagern 
och den konstgjorda belysningen till

sammans. Tag en vilopaus medan 

mörkret faller på! 
Vid allt arbete, för vilket ögats 

särskilt tages i anspråk, bör man vin

tertiden välja en plats så nära ett 
fönster som möjligt. Gardinerna 

skola slås åt sidan och dagern till

låtas att obehindrat strömma in. 
Inga blomsterkrukor i fönsterna, som 

utestänga ljuset, och så — märk väl ! 
— rena fönster! I fråga om detta 

senare syndar man mycket. Kring-

yrande gatudamm tillsammans med 
regn överdrager fönsterrutorna med 

en grå smutshinna, vilken utestänger 

en betydande del av dagsljuset, till 

skada för de efter ljus hungrande 

ögonen. Även invändigt samlar sig 

damm på rutorna. 
Den som önskar skydda sina ögon 

och underlätta deras arbete, bör dag

ligen damma av fönsterrutornas in

nersidor och giva dem en utvändig 

avputsning så snart behov härav fö

refinnes. Det är ett besvär som lö

nar sig. Icke alla fönster kunna 

vintertiden få en sådan eftersyn, 
men "arbetsfönstret" bör ovillkorli

gen ha det — det är en omvårdnad 

vilken det dyrbara organ, som heter 

öga, har rätt att göra krav på. 
Den konstgjorda belysningen bör 

vara stark och klar. I fråga om den 

elektriska belysningen gäller som 

synnerligen viktigt, att ljuset är sa 

avskärmat, att ögat icke ser de glö

dande ljustrådarne. Är själva lam
pan synlig, bör glaset vara mattsli-

pat. 

Ind.A .-B AURORA, Göteborg, S. Vägen 3 & 5 
utför förstklassigt j^rorS 

Försilvring 
Förnickling 
Reparationer etc. 

till billigaste pris. 

Telf. 3673, 13608. 

Vid förkylning 
Tusentals erkännanden härom 

äro Turions Men-
tholkarameller de 
bästa som- finns. 

Fås i Apotek och Affärer 

Vid prenumeration å 

kunna ännu 

alla för året uikomna 

nummer erhållas. 
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Ur Pelle Anderssons kria om män

niskokroppen : 
Skelettet är den ställning, kring 

vilket köttet växer. Det sitter inuti 

därför att det inte skulle vara vac

kert om det surfe utanpå. Det är 

på somliga ställen försett med gång
järn, som kallas leder, för att det 

skall kunna röra sig och även sätta 

sig. Skelettet delar sig 'i fyra stänger 
som kallas armar och ben samt består 

för rästen av en bröstkorg, vilken be

står av ringar som går från öster till 

väster. Hos flickor äro dessa ringar 

så klena, att de måste stödja dem 

med valfiskben som går i norr och 

söder. Om skelettet icke funnes skul

le kroppen falla ihop till en pann
kaka. Det är därför som vi ha det. 

Prenumerera å närmaste postkontor 

eller å tidningens expediton, Vall
gatan 27, Göteborg. 

Gärna pr tel. 180 70. 

Observera! För helår 6 kr.! 

1 Sara Samuelsson, ̂  
tn N. Fogelbergsgatan 4. Tel. 85 74. O" 

CD 
(1) Kurser i Kläd-och Linnesömnad, barn- — 

-O kläder, knyppling och konstsömnad, 
h Förmiddags och Aftonlektioner. Pro- SJ' 

spekt på begäran. <d 
Nya kurser börja 15 febr. och 1 mars. ;» 

Det måste framhållas att 

ZELOS ALUMINIUMPUTS» är  
fritt från syror och andra för händerna 

eller metallen skadliga beståndsdelar*. 

Tillverkare: Fabriken ZEI.OS, Göteborg1 

En vacker handstil 
bör var och en söka förskaffa sig. 

Ett brev skrivet med' vårdad stil gör 

ett lika behagligt intryck som ett slar

vigt skrivet gör ett ofördelaktigt in

tryck. Handstilen bör vara tydlig och 

lättläst, utan onödiga slängar. Man 

skriver ju för att lämna ett medde

lande eller för att göra en förfrågan 
och inte för att dölja sina avsikter. 

Den som mottager ett brev, har icke 

lust att öda bort en dyrbar tid på att 

mödosamt tyda flera sidor med i det 

närmaste oläsliga kråkfötter, även om 

dessa vilja giva sig sken av att ut

göra en s. k. "driven" stil. Ett slar

vigt och svårläst brev är en direkt 

oartighet mot mottagaren. Man bör 

också ihågkomma, att en svårläst stil 

kan giva anledning till betänkliga 

missförstånd genom misstydning av 

oläsliga ord. 
Särskilt ifråga om namnteckning

arna slarva många människor med 
stilen och göra dem så. tillkrånglade 

som möjligt. Meningen bör väl ändå 

vara, att de skola kunna läsas? 

NU INKOMMET, 
till dagens lägsta priser: 
Handvävda, färgäkta Bomullstyger, 
stor sortering. Ylletyger, Viyella, Flanel
ler, till klädningar och blusar. Blekta och 

oblekta Vävnader, bästa fabrikat, med 

stor rabatt å stycke. Prima kulörta Skjort-
tyger, Möbeltyger, Gardiner, Bord
dukar, Bolstervar, Sängtäcken, Linne
vävnader, Handdukar och Duktyger, 
bästa kvalitéer. Lahmans Herr- och Dam
underkläder. Strumpor. Snörliv. Näs
dukar. Förkläden. Prima Bomulls-

och Ullgarner. 

Bertha Anderson, 
15 Xorsgatan 15 

och BOKSAMLINGAR 
köpas av 

H. MELLGRENS ANTIKVARIAT 
Vasaplatsen 8. Tel. 16145. 

Vi skola leva så, att det den dag 

vi dö, skall vara ett tomrum, där vi 
sutto, en grav som endast långsamt 

sluter sig. 

Bråsth8 Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

R E K O M M E N D E R A S .  

Smid medan jär
net är varmt 

och vårda Eder hy i tid med Yvy-tvål, 
som har en förskönande inverkan på huden 

och giver den ett ungdomsfriskt utseende. 

Yvy-tvålen säijes i varje affär över hela 

landet. 

Österlin & Ulriksson, 
Kem.- tekn. fabrik, Ystad. 

A. Ellwén 
Kött- & Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 
OJS.! Prima varor. Billiga priser. 

Feibar behandling. 

ARLA MJÖLK 
Distribution på glasflaskor 

—Tel. 8578, 3699 

ARLA MJÖLKSERVERING 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

hade dörrar utåt gallerierna på tre 

sidor av hallen, på den fjärde var 

trappan som ledde upp till andra och 

tredje våningen, och väggen över 

trappan täcktes av en väldig gobelin. 

Annars voro balustraderna och de för 

övrigt boaserade väggarne i mörk ek, 
och ek var också parkettgolvet, över 

vilket de unga danserskornas fötter 

lätt gledo. 
"Ni spelar himmelskt", ropade mrs 

Fox, och återyände till salongen med 

rosiga kinder och flämtande bröst, 

men ni har väckt alla dansans demo

ner till liv i mig. och jag får icke ert 

lugn timme, förr än jag fått dansa 

in'ip* mätt. London! I London 
o 

dansar man inte, man blir knuffad 

otnkring och får sin klänning sönder

riven ; där finns ingen plats att dan

sa. Nej, på landet skall man dansa! 

Ack om vi hade ett sådant rum som 

er hall, då skulle jag ställa till bal i 

morgon dag. Men vårt gamla dum

ma, slott har bara en massa små bit-

rar, som man inte kan röra sig i, och 
den stora bankettsalen har stengolv. 

Àh JÉvelyn tänk om dina föräldrar 

ville ställa till en bal." 
"'ïîétt' säkert kan ingen säga nej, 

när mrs Fox önskar något", sade 

mademoiselle Exe, ännu med fing-

rarne lekande på tangenterna, men nu 

pianissimo. 

"Ställa till bal i annat folks hus!" 

sade mrs Fox leende. 

"Överallt!" sade mademoiselle Exe 

helt allvarsamt. 

"Ack ja!" sade Evelyn och upptog 

den suggererande idén, "och det vet 

jag, att om pappa skulle ställa till en 

bal för att glädja någon människa, så 

skulle det vara för mrs Fox. Ack, 

kära mrs Fox, be honom ! Jag har 

aldrig i mitt liv varit på en riktig bal, 

och jag fyller 18 i nästa månad." 

"Stackars misshandlade lilla varel

se! Nå, jag skall göra mitt bästa 

för dig. Var är mr Merrington?" 

liksom det varit svar på denna 

fråga hörde man mansröster utanför. 

Mrs Fox rusade till fönstret och 

kastade upp det. 
"Mr Merrington", ropade hon, lu

tade sig ut och knäppte hop händerna 

med en vacker bedjande min. "Vill 

ni göra något mycket, mycket rart för 

mig? Jag skulle bli så gränslöst glad. 

Lova mig att ni säger 'ja'!" 

„Vem kunde väl säga nej", sade 

mr Merrington artigt med en smick

rande blick. 
"Glöm inte att ni har lovat, jag 

har många vittnen, jag ber er ställa 

till en liten, liten bal." 

"En bal?" upprepade mr Merring

ton, synbarligen mindre trakterad av 

förslaget. 

"Bara en liten, liten danstillställ

ning, inte någon riktig bal. Jag vill 

bara be om lov att få komma hit en 

kväll med alla våra gäster och dansa 

litet i er förtjusande förstuga. Ack 

nej, se inte så bister ut! — ni har ju 

lovat." 

Mr Cosmo Fox, med ,sin vanliga 

något sömniga långsamhet, tog cigar

ren ur munnen och började; 

"Jag får säga, Zefine — 

"Nej Cosmo, du behöver inte säga 

något alls. Du har rakt ingenting att 

göra med den här saken. — Nå mr 

Merrington, ni har ingenting emot 

det, etiler hur?" 

"Åh, nej ! Jag har ingenting emot 

det", sade mr Merrington, som trod

de sig 'ha' funnit en iförträfflig utväg. 

"Men det är inte mig ni skall fråga, 

jag är bara man i huset, alltså bara 

biperson. Ni måste konsultera frun 

i huset, som är huvudperson." 
"Tack! Tack! — Tack!" ropade 

mrs Fox och kastade slängkyssar åt 

honom för varje ord, och hon för

svann från fönstret. 
Några få minuter senare kom mrs 

Merrington in i galleriet genom en 

röd svängdörr, som skilde den delen 

av huset från en flygelbyggnad, be

bodd av tjänarna och barcon. Ett 
utrop av tillfredsställelse hälsade 

henne nerifrån, och medan hon ännu 

var på trappan höjde mrs Cosmo Fox 

sin genomträngande stämma för att 

förklara förhallens ovanliga utseende. 
"Kära mrs Merrington tänk så för

tjusande! Mr Merrington är en rik

tig ängel. Han har bjudit oss och alla 

våra gäster att komma hit en kväll 

och dansa i det här präktiga rummet. 

Är det inte himmelskt? - jag har 

aldrig sett en härligare balsal! Ett 

sådant golv! Och man behöver bara 

flytta ut de stora stolarna, och ställa 

bordet på kant, har man en stor öp

pen plats ; och så ha vi platsen under 

trappan, där kan musikanterna sitta. 

Ett litet pianino och ett par fioler! 

Hawkins skickar vanligtvis piano 

med, när man hyr musikanter av ho

nom. Han är inte dyr. Och det är 

ett syndastraff att dansa till amatör

musik; när de bli trötta, sluta de! I 

vårt sällskap äro minst tre herrar som 

clansa, och jag kunde så lätt skriva 

till Winchester och få hit några offi

cerare. Det skulle du tycka om Eve

lyn ; de dansa utmärkt allihop vid det 

regementet, inte likt de dumma inf an-

teristerna i P., som bara stå och hän

ga och sedan supéra som glupande 

ulvar. — Vi ha' inte bestämt dagen 

än? Det måste vara nästa vecka, ty 

veckan efter är påsk, och skulle nj 

ställa till bal då, så kommer mr Bar

nes att bannlysa er, eller snarare mrs 

Barnes! Ha! ha! ha! Vara gäster 

komma nu på lördag. På måndag ha' 

vi en liten middag för några gamla 

vänner, men hur vore det om vi skulle 

säga tisdag? Jag tycker tisdag passar 

utmärkt. Tycker ni inte det också, 

mrs Merrington?" 
Mrs Merrington gjorde ingen hör

bar invändning. Hon var helt enkelt 

mållös av förvåning över denna över

rumpling; ocli mrs Cosmo Fox, som 

naturligtis upptog denna tystnad som 

samtycke, utbrast met vältaligt än 

någonsin : 
"Kära, kära mrs Merrington, tusan 

tusen tack, detta är alldeles förtrol

lande. Och vi skola alla komma ;pa 

tisdag. Apropos, har nii tänkt på att 

bjuda några mer, för vi ämna oss 

just ti.ll Harolds och kunde så väl 

bjuda dem, så slipper ni skriva. So

nen dansar ganska bra, och svårighe

ten är ju alltid att finna dansanta 

herrar för alla de klumpiga flickorna-

fag undrar om Duncambes kommer, 

då det är fasta? Jag tycker åtmin

stone, man borde bjuda dem; stac

kars miss Divncombe har inte mänga 

chancer, och jag tycker det är dub-

helt så roligt att flirta, när lady Dun-

cotnbe ser på och är chockerad ! Men 
om ni bjuder henne, så är ni tvungna 

bjuda hela det där tråkiga följet nära 

Barton, och de ha' bestämt monopol 

på dumhet. — Ja, vad ni än gör sa 

beställ Hawkins musikanter i god tid : 

en ifiol, en violoncell, ett piano. Bhr 

det inte storartat?" 

(Forts, i nästa n:r.) 
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Regeringschefskonferensen i Genua 

-skall, om den ursprungliga planen 

står fast, äga rum i början av mars. 

Mötet kastar redan sin skugga fram

för sig i form av otaliga, varandra 
motsägande telegram. I ett överens

stämma de — det synes stå klart att 

de förhoppningar hela världen knutit 

till konferensen med hänsyn till åter
upprättandet av fredliga förhållan

den i Europa skola grusas genom 

Frankrikes oförsonliga politik gent 
emot Tyskland. Franska deputerade

kammarens utrikeskommission har 
med hänsyftning på Genuamötet för

klarat, att Frankrike orubbligt fast-

håller vid Versaillesfredstraktaten 

och icke kommer att tillerkänna Tysk 
land någon lindring i skadeståndsvill

koren. Hur oresonliga de franska er

sättningskraven på Tyskland äro, har 

belysts i ett av professor Keynes ny

ligen utgivet arbete. Man får här t 
r  , i  T7 »,1 "i  „ nr. .^1-1.  i  €X. v eta cill x'idiiivi live dv i ysividiiu 

kräver 50,000 kr. för varje stuga som 
förstörts i krigszonen och 25,000 kr. 

för dess 'bohag. Lika rundligt äro 
andra poster beräknade och prof. K. 
kommer till det slutresultatet, att vad 
de allierade makterna verkligen hava 

att fordra av Tyskland i skadestånd 
är 36 miljarder guldmark i stället för 

LIKA LÖN. 
För Kvinnornas Tidning av Anna Westergaard. 

de 138 miljarder som fredstraktaten 

upptager ! 

I Tyskland har man stått inför en 

regeringskris, i det att olika politiska 
partier krävt regeringens tillbakaträ

dande på grund av dess hållning un

der den nyss utkämpade strejken. 

Vid en omröstning i riksdagen fick 

emellertid kabinettet Wirth förtroen-

devotum och kvarstår sålunda på sin 
post. 

I England håller den s. k. Geddes-

kommissionen på med sitt arbete att 
utfinna möjligheter till besparingar i 

budgeten. Det gäller en avprutning 

på 1,800 miljoner kr. — det engel

ska folket vill nämligen ha ner skat
terna. Gedde och hans kommission 

ha hittills föreslagit nedskrivningar 

till ett belopp, som utgör av den 

nämnda summan, och fortsätta allt

jämt sitt sökande. Enligt det upp

gjorda förslaget skola de militära ut 

gifterna reduceras med 27 proc., om
kostnaderna för undervisningsväsen

det med 30 proc. o. s. v. 

Den av Folkförbundet upprättade 

nya internationella domstolen i Haag, 
vilken skall skifta rätt mellan folken, 

öppnades med stor högtidlighet den 

15 febr. Domstolen består av 11 do

mare och 4 suppleanter, valda av 
Folkförbundet och för en tid av nio 

år. Av de nu valda ordinarie dom

stolsledamöterna representera fem de 

allierade stormakterna. Vidare äro 
Spanien, Brasilien, Kuba, Holland 

Schweiz och Danmark företrädda 

Suppleanterna hava hämtats från 

Norge, Rumänien, Jugoslavien och 

Kina. Sverige är icke representerat 

Irland har åter varit skådeplatsen 
för oroligheter, vilka nu gällt fast

ställandet av gränserna mellan den 

nya irländska fristaten med dess ka 

tolska, republikanskt sinnade, en

gelskfientliga befolkning och de s. k 
Ulstergrevskapen, vars befolkning är 

Danmarks första kvinnliga tjänste

man var Mathilda Fibiger, känd som 

författaren och kvinnosaksförkäm
pen Clara Rafael, som här i Dan
mark med sin bok "12 Brev" unge

fär samtidigt med Fredrika Bremer 

och Camilla Collet i Sverige och Nor
ge för första gången under storman
de motstånd till allvarlig diskussion | 

framlade kvinnosakens olika pro- j 

blem. 
Hon inträdde år 1859 i danska te

legrafverket som telegrafist. År 1919 
— '60 år senare — fingo hundraden 

och åter hundraden av kvinnliga 

tjänstemän i Danmark rätt till den 

lön för sitt arbete, som man betalade 
för samma arbete, när män utförde 
det — den stora staben av kvinnliga 

tjänstemän erkändes som de manliga 

kollegernas likställda, jämbördiga 

arbetskamrater. 
Den utveckling, som under dessa 

60 år ägt rum här i Danmark motsva

rar i de,flesta hänseenden och gan
ska nära utvecklingen i de båda an

dra skandinaviska länderna. Man 
tillät för ungefär 60 år sedan kvin
norna att slippa in i förvärvslivet, 
dels emedan det visat sig nödvändigt, 

att det skaffades plats för den stora 
mängd -kvinnlig arbetskraft, som bli

vit överflödig, sedan en betydande del 

av det husliga arbetet omvandlats till 

storindustri, dels emedan man i kvin
norna kunde skaffa sig en billig ar
betskraft. Kvinnorna, som trädde ut 

i förvärvsarbetet oförberedda och o-
organiserade, måste för att kunna 

existera gå in på de villkor, man er
bjöd dem, även om dessa voro nog 

så otillfredsställande. En bidragande 

orsak härtill och icke den minsta var 
att de manliga anställda, som ju själ-

kämpade hårt för att uppnå en 
orlunda god ställning, mottogo 

kvinnorna icke som arbetskamrater, 

vilka också hade rätt att leva, utan 
som ovälkomna konkurrenter, som 

skulle stängas ùte och hållas nere — 

hälst prässas tillbaka till hemmen, där 
det ju dock icke längre fanns plats 
för dem, lika litet som möjlighet för 

dem att försörja sig själva. 
ißtat och kommun upptäckte, att 

det kunde sparas en myckenhet pen
gar genom att använda den kvinnliga 

arbetskraften, och togo därför efter 

hand in flera och flera kvinnor, vilka 
dock omsorgsfullt utestängdes från] 

den fackliga utbildning, som de man
liga tjänstemännen fingo, ooh vilka 
man därigenom fick en förevändning 

att avlöna så lågt man ville. 
Det lät sig emellertid icke göra att 

hålla kvinnorna borta från de arbeten, 

som männen utförde, och situationen 

utvecklade sig nu på sådant sätt, att 
de lågt avlönade kvinnorna, vilka 

man trots deras önskan om motsat
sen nekade yrkesutbildning, i verklig

heten i 
mo att bestrida en del av arbetet jäm
sides och i övrigt lika med de bättre 

aivlönade^ yrkjfesutJbildadef itniännen. 
Här i Danmark förstodo kvinnor 

na ganska tidigt, att det första och 
viktigaste för dem måste vara att för
skaffa sig rätt till samma yrkesut-

Internationell 
kåranda. 

Av fil. d:r Naima Sahlbom. 

Väl har den ena gränsspärren efter 
den andra mellan länderna bortfallit 

efter världskriget och varuutbytet 

kommit i gång; ty att folken behöva 
varandra materiellt, det medge även 

de bittraste fiender. Men de andliga 
förbindelserna äro svårare att åter
knyta. Man vill icke erkänna nödvän

digheten av ett universellt kulturut

byte, åtminstone inte låta "de andra" 

få del därav. 
Inte ens vetenskapen har ännu för

mått bygga bryggor över hatet, de s. 
k. internationella kongresserna bli 
blott partiella och kunna ej uppfylla 

sitt ändamål 1 att fördomsfritt och 
förtroendefullt samarbeta i mänsklig

hetens tjänst. 
Den teoretiska fredspropagandan, 

TONEN. 
Över- och underordnade. 

sora söker väcka brodérskapskänslan, 

bildning som den, vilken tillerkändes I oc^ s^aPa en_ oryt»^'S motvilja mot I |jgjjetens största olycka. 
våld och krig, kan blott langsamt 
genomtränga individer och folk under 

den hårda verklighetens deprimerande 

mottryck. 

I de neutrala länderna, där stimu

lansen av nyligen genomlidna krigs 
fasor saknas, mötas de positiva freds-

och där det utom en otillräcklig I strävandena ofta av pessimistisk miss 

var ett enformigt hårt slit var-1 tro eHer likgiltighet. Men likväl 

mannen. 
De insågo att först när de voro i 

besittning av samma kvalifikationer 

skulle de kunna göra sig gällande 
bredvid männen — komma ur de lägst 
avlönade nybörjarebefattningarne, i 

vilka man höll dem kvar hela deras 
liv, 

lön 

En av nutidssamhällets allra stör
sta olyckor ligger utan tvivel i att det 
gamla goda förhållandet över- och 

underordnade emellan lidit skepps
brott i den mer än någonsin upprörda 

och hänsynslösa existenskampen. Li
vet har ändrat form -— och vilken 

förändring ! 
I och med industriens segrande in

tåg i världen uppstod även det olyck
liga begreppet; rekord! Tävlan 

skärptes oerhört — Grottekvarnens 
hjul ^vingades att svänga hastigare 

och hastigare, tills småningom tavlan 
av jordens välsignelserika arbete var 

helt och hållet förvandlad. Arbetet 
blev människans tvistefrö. Mellan 

härskande och lydande uppstod en 
spänning, som slutligen urartade till 

om ej hat så dock till känslor som 

ligga milsvitt skilda från den inbör
des kärlek, som skulle utgöra mänsk-

Och som 

även alltjämt den dag i dag är, sådan 
den evig och stark fortlever hos en
skilda individer, utgör en av de bäran 
de och sammanhållande elementen i 

vårt samhällsliv. 
Det väldiga, det monstruösa skapar 

i och för sig själv ingen människolyc

ka. Arbetets gigantisering har ännu 

ej lagt en dag av större glädje och 

va 

protestantisk och fasthåller vid Eng
land. Fred synes nu vara för handen. 

I Danmark ha divergenserna mel

lan arbetsgivarna och arbetarna med 
hänsyn till lönesatserna och dessas 

sänkning lett till öppen konflikt, i det 
att arbetsgivarna förklarat lockout 

och utestängt 200,000 arbetare från 
arbetet. Även från radikalt håll er-

kännes att skulden till den utbrutna 
.^tridon ligger hos arbetarna, vilka 

nekat att gå med på nödvändiga lö

nereduceringar. 
Finske inrikesministern Ritavuori 

har fallit offer för ett politiskt mord. 
Attentatorn, en något abnorm person, 
har som motiv för sin handling an

givit att han ansåg, att Ritavuoris led
ning av inrikespolitiken förde landet 

till undergång. R. har i stor utsträck
ning benådat röda upprorsledare och 

i övrigt visat kommunistiska sympa

tier. 

förutom de fingo tjänstgöra som även ha dessa krigsår, som världens f°lk trevnad till mänsklighetens liv. Se 
den yngste yrkesutbildade mannens gemensamt -upplevat, överallt ökat exempelvis den kinesiska muren 
underordnade. kännedomen om och förståelsen för Qenna skall uppväcka högst diverge-

Under häftigt motstånd lyckades andra folk, inte blott turistintresset ranc[e känslor hos olika betraktare, 
det efterhanden att i alla verk liksom ^ °r ' utlandet . Internationalismen pen som endast ser det fantastiska 

inom skolväsendet genomiföra facklig ^ar omärkligt smugit sig in i sinnena, byggnadsverket, vars historiska berät-
utbildning .för man och kvinna, och Före världskriget hade ju många tigande utgöres av det skydd det en 

därefter blev det allt vanligare och  humanitära och sociala sammanslut- gang bildade för barbarernas anfall 
föreföll det allt naturligare att arlbe- n'ngar sökt anknytning i olika länder, mot j^ina, och som i sin väldighet 

tet blev detsamma. Härigenom kom- och det ideella arbetet har nu alltför strädker sig ej mindre än 2,400 kilo 
mo kvinnorna ut ur nybörjarebefatt- länge hämmats av isoleringen. Kan- me(-er gen0m den här ooh där mest 

ningarne och det upprättades särskil- ske är det lättare för smärre yrkes- eländiga terräng, skall ovillkorligen 
da 'befattningar med något högre lön, och intressegrupper att höja sig över ;mp0neras av dess gigantiska storhet, 

vilken dock var lägre än den för män- nationell begränsning. Kontakten med | Qen däremot som erinrar sig dess till 
nen gällande, och under det att mil- kolleger runt om i världen skulle icke 

jon efter miljon, inbesparade genom blott ge väckande impulser för egna 
den billiga kvinnliga arbetskraften, intressen, utan öppna perspektiv mot I serande föreställningarna om fiende-
rullat in i statens och kommunernas  mänskligheten som en organism. folkens förbrytelser. Kunde blott en 

kassor, hade kvinnorna kämpat sig Under hjälpaktionerna för krigets I bråkdel av de många drag av högsint 

fram, långsamt, mot ett oerhört of fer visade sig yrkessolidariteten sär- | *let oc^ hjälpsamhet mot nödställda 

starkt, "statsautoriserat" motstånd, deles effektiv. "Kamrathjälpen 

När den ena kvinnliga föraren gick medförde beståndande kulturella för-
ifrån, trött efter långa års kamp un- bindelser, som för många givit rik er-
der hårt arbete ooh svåra ekonomiska sättning för den materiella uppoffrin-

förhållanden, tog den nästa upp arvet gen. En internationell expansion av 
och så småningom tvingade deras i begreppet kåranda i god mening skulle I egna intressen besjälar de internatio 

verkligheten svaga krafter utvecklin- kunna spänna sympatitrådar kring nella rörelserna inom pedagogernas 
gen in i en sådan riktning, att kvin- jordklotet, ledare för nya tankar, universitets- och skolungdomens led. 

nornas ställning inom statstjänsten praktiska uppslag och positiva insatser även om de ej äro medvetna freds' 

utvecklade sig därhän, att dej: icke för folkens samlevnad. Vi behöva organisationer. 
längre kunde föras ett sakligt och olika vägar och krafter, både kors- Även kvinnornas solidaritetskänsla 

förnuftigt försvar iför att giva dem tågsriddarens fromma glöd och var- måste åter vakna och övervinna den 

lägre, lön än deras manliga kolleger : dagsarbetarens nyktra betänksamhet krigets hypnos, som ännu skiljer dem 

det krävdes av dem samma allmän- och ett enande band mellan alla goda at-
bildning för att vinna anställning, viljor. De neutrala ha där en viktig Europas fiinansmän och politiker ha 
samma fackliga utbildning i fort- uppgift som förmedlare kanske | äntligen insett, att nöden tvingar dem 

sättningen och deras arbete motsva- främst genom begränsning till saklig-
rade det som deras manliga kamrater het och verklig intressegemenskap. 

utförde. Men det finns en fredsmission, som 

Endast lönen var icke densamma överallt kan tillämpas, nämligen ett 
och med den lägre lön, vilken i sig | varsamt korrigerande av de generali 

själv var liksom ett uttryck iför en 

fiender, som först efter kriget fått 
komma i dagen, dras fram, skulle 

denna ömsesidiga bitterhet kunna 
mildras och försoningen underlättas 

Tron på samma ideella mål utöver 

viss ringaktning för kvinnornas ar
betsprestation, en lägre värdering av 
kvinnors arbete något som också ver 
kade hämmande på kvinnorna i själva 
deras tjänste förhållande, hade! man 
kommit in i den tankegången, att 
kvinnor icke borde avancera, Under fattningar. 

i övrigt samma förhållanden föredrog! (Forts 

till motvilliga överenskommelser 

skulle icke kvinnorna nu kunna vara 
redo att frivilligt räcka händerna för 

att hjälpa nybyggandet? 
Må de känna sitt världsmedborgar 

ansvar. Vetenskapens genialaste upp 
finningar och ungdomens primitiva 

man den redan genom lönen högre I idealitet ha missbrukats för kulturens 
värderade mannen. Detta handlings- tillintetgörelse. Kvinnornas insats 

sätt satte som slutlig frukt en rot- samhället, intellektuell eller praktisk 
fästad allmän uppfattning, att kvin- får endast komma nyskapandets kraf 

nor icke dugde till överordnade be-1 ter, den fredliga utvecklingen till 
godo. 

följer i kommande n:r.) 

blivelse skall vända sig bort med av

sky. Han kan ej höra själva bygg
nadsverkets namn utan att minnas de 
mångtusende människoliv som här 

förspillts, de grymheter, de råheter 
oöh omänskligheter, som satt en fläck 

på varenda en av dess stenar — ja, 
som i form av förvittrade skelett av 
stupade byggnadsslavar, vilka en gång 
enligt sägnen tjänade som fyllnads-
gods, då stenen icke ensam räckte, 

ropa sin förbannelse ur dess murar. 
Och till vad gagn står det där nu, 
detta Babelsvidunder bland byggnads

verk — denna hemska antipod till allt 

sunt, förnuftigt mänskligt arbete! 
Vi ha mycket av Babelsandan kvar 

ännu att bekämpa. Vi kvinnor, som 

med jämförelsevis friska ögon se på 
vissa företeelser i vårt nutidsliv, frå

ga oss med undran : Vartill dessa 

jätteverk med deras oerhörda risker 
för människoliv? Varför en Titanic 
med en -Titanics vanvettiga rekord. 
Titanic kunde ju icke sjunka. I en av 

våra främsta tidskrifter kunde med 

kursiverad stil läsas just dessa ord: 

Titanic kan icke sjunka — endast en 
helt kort tid innan den jättekatastrof 
kom, som tycktes bilda den fasans

fulla ouvertyren till alla de olyckor, 

som senare övergått världen. 
Vår tids utveckling har sannolikt 

tagit för mycket sikte på rekordet -— 

för litet på de värden som skapa de 

levandes lycka. Bland alla de felräk
ningar som blivit gjorda vis à vis 

människokraften, finns måhända in
gen, som till sin allmänna verkan bli

vit så ödesdiger som den vilken räk

nat med denna kraft endast och alle
nast som en maskinell del i ett före
tag. Inom den moderna, tekniskt 

högt stående industrien finnas områ

den, där arbetet till hela sin natur är 

så lagt, att det på en gång blir något 
oerhört nervspännande och mänskligt 

sett oändligen mindrevärdigt. Den 
mänskliga kuggen på en sådan -post 
skall från högre ort ej skänkas den 

ringaste uppmärksamhet, förrän den 
dag ett mankemang möjligen inträf

far. Då först får han kontakt med 
dem som giva honom hans dagliga 

bröd. 
Nu kan vid ett tillfälle som detta 

inträffa två fall. Antingen kommer 
den felande härvid i beröring med en 
urban personlighet, somi med blick 

för situationen förstår, att ett fel kan 

begås och att det i så fall måste begås 

just av den, som bär ansvaret för om
rådet ifråga. Han kan djupt beklaga 
det skedda iför företageets skull — 
men han kan även stryka över det för 
människans. Saken ordnas då i godo, 
och arbetet fortfar — säkert med 

skärpt uppmärksamhet från den fe

landes sida. 
Fallet kan emellertid även få en 

annan utveckling. I stället för förstå

else och överseende möter den felan
de en hätsk och oförsonlig överord

nad, som i honom endast ser en 

kugge, som mankerat och därför 
måste bytas ut. Avskedet följer 

bryskt och ovillkorligt. Och följden 

blir att hos den, som drabbats av sla

get, tändes en ny känsla — en känsla 
som alltefter hans naturells läggning 

övergår i modlöshet eller hat. Tusen 
sådana fall och man har hatet och 
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