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KÖP ENDAST BÄSTA KVALITÉN 
STRUMPOR 

ALLA MODERNA FÄRGER 
.SILKE, YLLE OCHBOMULL. 

BRÄUTIGAMS KONDITORI 
R E K O M M E N D E R A S  

Holger Bille 
TANDKLINIK 

Vitfeltsplatsen 1 B. Tel. 19340. Göteborg 
(ditt emot Engelska kyrkan). 

Mottagningstid vard. 10—3, sond, 11—12. 
Spécialité: Löständer alla slag. Guld-

arbeten, guldbryggor och 
guldstifttänder. 

Resande kunna erhålla sina arbeten på dagen. 

Illojal 
konkurrens. 

Det har kommit till redaktionens 
kännedom att en art av illojal kon
kurrens lär bedrivas — icke av af
färsinnehavare mot affärsinnehavare, 
utan, egendomligt att säga, av kun
derna gentemot etablissemangen. 

Historien tillgår på följande sätt. 
En dam, åtföljd av en "rådgivarin-

na" kommer in i ett etablissemang 
för att prova. Provrummet fylles 
snart av en hel del olika modeller, 
och biträdet, som har fullt upp att 
göra, måste då och då avlägsna sig 
for att ute i avdelningen söka något 
nytt. Under tiden har emellertid den 
provande träffat sitt val. Och nu 
uppstår en oerhörd brådska. Ur den 
medföljande rådgivarinnans ficka 
hissas måttband, penna och annota-
tionslapp, hon mäter och skriver upp, 
synar och antecknar i sitt huvud, och 
inom några ögonblick har hon stulit 
hela modellen — måhända en värde
full originalmodell. Varje dam vet, 
vad en' originalmodell betyder, att 

hon gärna betalar en dylik åt
skilligt högre endast för tillfredsstäl
lelsen att få-äga den ensam. Det är 
icke roligt att när man fått en ny 

dräkt eller hatt gå ut och möta sig 
själv i varannan person. Därför är 
originalmodellen uppfunnen. Den 

Ställer sig dyrare därför att den exi
sterar i endast ett exemplar. Men 

originalens kundkrets betala priset i 
förvissningen om att de få vara en

samma om sitt val. Den illojala kon
kurrens, vi här be-röra är av sådan 
art, att den berövar affärsinnehava

ren alla fullkomligt säkra garantier 
för ensamrätten till såväl originalen 

som till etablissemangens övriga av 
honom till detsammas mönsterritare 

högt betalade specialiteter. 
Tänker den provande damen i 

provrummet på detta? Knappast. 
När hon nått sitt syfte sjunker in-

Redan i dag 
bör Ni börja med att dagligen använda 
YVY-tvål! Den som vill vårda sitt yttre 
dröjer icke. Yvy-tvålen uppfyller mycket 
högt ställda anspråk, och genom sin milda 
behagliga inverkan på huden har den till
dragit sig allas uppmärksamhet. Den använ
des dagligen av tusenden och åter tusenden. 
Yvy-tvålen förlänar åt ansikte, hals, armar 
och händer utsökt och varaktig skönhet. 

Yvy-tvålen säljes i alla affärer i hela landet. 

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

tresset för provningen helt hastigt 
och med en stram eller vänlig för

klaring att hon ej funnit något pas
sande tågar hon därifrån med sitt 
byte. 

Det lär existera även ett annat 

sätt. En familj begär att få hemsänt 
en kollektion olika plagg från ett eta
blissemang. För att köpa dem? — 
Nej, endast för att klippa av model
lerna. Sedan får hemsömmerskan 
göra resten. Det lär gå så långt att 
budet från affären t. o. m. kan få 

sitta och vänta och se på hur proce
duren med avklippningen tillgår! 

Hur skall en affärsinnehavare kun
na skydda sig mot sådant? Stölden 
är av den art att den icke kan beiv
ras. Här finns intet patentskydd, in
gen tillämplig egendomslag. Och 

dock borde det ju vara en solklar 
sak att en firmas av densamma till en 
egen mönsterritare högt betalade mo
deller och specialiteter äro firmans 
tillhörighet i lika hög grad som tyget 
i dräkten. 

Vi veta ej om samma erfarenheter 
gjorts av de manliga etablisseman

gen, men vi tro det ej. Män tillåta 
sig icke sådant. Och de damer som 

göra det måtte icke förstå vad saken 
gäller. Sannolikt skulle ingen enda 

av dem vilja tillägna sig en knappnål 
till värde av några bråkdelar av ett 

öre. 

Men detta .. . 

Vi uttala såsom vår bestämda för
modan att saken är möjlig endast e-

medan de, som utöva denna illojala 

konkurrens, icke förstå, vad de göra. 

R. P. 

Tänk så lått aluminiumkärlen återfå 
sin silverglänsande yta, då de poléras med 
"Zelos Alu minium puts". 

Priset är endast 45 öre pr burk. 
Tillverkare: Fabriken Zelos, Göteborg. 
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C/*Er. 

Sänd ej bort 
dem! 

Där stod en man ute på förstugan 
och utbjöd sin sista tvål. Hans ögon 
och läppar bådo enträget och vän
ligt : Köp den ! 

Jag skakade nekande på huvudet. 
-— Ursäkta då! Och han lyfte ar
tigt på mössan, och det vänliga ut
trycket i ögonen försvann ej. Utan 
vidare enträgenhet stod han beredd 
att draga sig tillbaka och jag att 

stänga dörren. Men detta vänliga 
lugn, varmed han mottog avslaget 
verkade intresseväckande. Det var 

något blitt och fint över hela typen. 

Som vore han ej van att på detta 
sätt skaffa sig sitt levebröd. Och 
tanken for genom mitt huvud: 

— Han försöker ju. Gör honom 
ej missmodig! Vem vet vad det be
tyder för honom att få sålt den där 
tvålen. 

Och jag ropade honom tillbaka 
och köpté den. Vid denna enkla 

handling spreds ett sken av verklig 
glädje och godhet över hans ansikte. 
Och det slog mig ånyo att det var 

något visst fint och försynt över ty
pen såsom över en den där sett bätt
re dagar och förhållanden. En av 

dem, som, för stolta att tigga, in i 

del: sista söka förvärva ett hederligt 
levebröd. 

Det går många sådana kring i hu

sen i våra arbetslösa dagar. Alla äro 
ej så trevliga att ha att göra med 

som min man med tvålen. Men de 
försöka ju i alla fall! De göra vad 

de kunna för att hålla armodet ifrån 
sig. Sänd ej tanklöst bort dem! De 
ha kanske förgäves stått vid hundra
tals dörrar, innan de kommo till din 

— därav deras ofta pockande, osym-

• loF Asklunds 
Bröd 
•etSrb&b 

bästa tvättmedlet 

Gummans Flingor 

Vollmers - Meeths' 

T E S A L O N G  

© 

å våra 

förstklassiga 

SMÖRGÅSAR och 
KONDITORIVAROR 

för ensk. samkväm 

etc., utföras 

till moderata priser. 

patiska sätt, därav dessa mumlade 
förbannelser, som dé uppsända då de 

gå. De kämpa ju alltför ofta mot 
den utbredda principen hos tusentals 

människor att ingenting skall köpas 
av dem som gå omkring- och sälja, 

medan samma människor ej äro så 
nogräknade med att giva yrkestigga

ren en slant. Detta är att ställa dem, 
som vilja arbeta, i ledet bakom des

sa tusentals samhällets parias, som 
onyttiga och lättjefulla stryka om

kring dörrarna och tigga. Med dem 
bör man fara försiktigt fram. Lära 

dem känna livets stora, obönhörliga 
princip: Något för något. 

De som sälja söka ge dig detta. 
Kränk ej deras stolthet, förinta ej 
deras sista möjlighet. Sänd ej tank

löst och högdraget bort dem! Om 
du ej kan köpa något så giv dem åt

minstone vad du kan : ett vänligt och 
uppmuntrande ord med på vägen! 

Nanna T h—n. 

J. BLIXT, Skoaffär 
Dam-, Herr- och Barnskodon. Solida 

och moderna varor. 
Kungstorget 1 (Götahallen). 

Bazaren 45 & 47, Kungstorget. 
Nya Sjömanshemmet åt l:sta Långgatan. 

Skanstorget 5. 

Sätter Ni värde på ett smakfullt 
Delikatessbröd 
rekommenderas 

Eder Bergmans Enkas, Stockholm, välkända 
abrikater! 

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 IÇorsgatan 15 

Alla slags kopparslageriarbe-
ten utföras. Förtenningar 
verkställas med kemiskt rent 

tenn. : 

Johnson & Carlson, -USTe?a4i"i.2-

A. Ellwén 
Kött- & Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

OBS.! Prima varor. Billiga priser. 
Redbar behandling. 

HUSMÖDRAR 
Försilvra själva 

samt vårda och underhåll Edert silver 
och nysilver med Saponarias lagligt 
skyddade flytande silver. Försilvrar 
även koppar, mässing och brons. Provat 
och godkänt av Husmoderns Provkök 
samt ett flertal experter. Innehåller 
garanterat äkta metalliskt silver. 
GIFTFRITT, EFFEKTIVT, HA1.LBART. 
Pris 3:50 kr. i förseglad originalflaska. 
Finnes i Göteborg i alla välsorterade 
kemikalie- & bosättningsaffärer samt 

hos Vollmers-Meeths. 

Ensamförsäljare: 
Handelsfirma Ryno Wern, Skara. 

Telefoner: 114 o. 554. 
Ombud i Göteborg: 

G. Karlsson, Götabergsgatan 10. Telefon 203 60. 

En novell ur 
kassakladden. 
20 april. Annons (En 

maskinskriverska får 

plats. Svar till "An

språkslös") Kr. 5 : — 

i maj. Lön till Blom „ 200: — 

5 „ En ny skrivma

skin „ 600 : — 
7 maj. En bättre kon

torsstol till fröken 

Blom „ 75: — 
10 maj. Blommor till 

fröken Bloms bord „ 3 : — 

15 maj. Konfekt till frö

ken Blom „ 2:50 
18 maj. Blommor till 

min fru „ o : 75 
19 maj. Biograf biljett o. 

konfekt till fröken B. „ 3 : 50 
24 maj. Biltur med frö

ken Blom - . 10: — 

26 maj. Diamantring t. 

min fru „ 400 : — 
26 maj. Sidentyg t. min 

svärmor „ 150: — 
27 maj. Annons (Om 

maskinskriverska. 

Svar till "Mogen ål

der och stadga".) .. „ 5 : — 

RIKEDOM. 
Stor förmögenhet är stort slaveri. 

Seneca. 
* 

Hur skall man bli rik? Bliv fattig 
på begär! 

Aristoteles. 

Verner Magnusson 
Kött- &L Fläskaffär 

Bazar Alliance 42-43. Tel. 10628. 

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

ßeda Cramer 
Parfymeri • Tvil . Bijouteri 

Galanten-Affär 
5T Kungsgatan GÖTEBORG JtikiteMT11 

spelerska — ©ch en sådan hopplöst 
kvinnlig kvinna. Ännu sörjde hon 

djupt en omöjlig bror, som i åratal 
levat på henne, och för vilken försynen 

anordnade en lycklig hädanfärd i det 

mest passande ögonblicket. 

Nu stod hon på scenen. Såg ut som 

sjutton år, allt ungdom, trädgårdshatt 
och vitt musslin. 

Marions drag skälvde. Hon levde 
sin egen ungdom om igen. 

En paus. Lenore plockade en ros 

för att fylla tiden och såg bortåt ku
lisserna. 

"Delacour!" — ropade regissören 
med stentors-stämma. 

"Vi ha' förkortat här", sade Leno

re och kom fram till rampen, "och 

han vet det inte. Det är inte hans fel, 

han väntar på sista repliken. 
'"Ser ni mr Delacour ! Vi lämna ut 

det där om prästkragarne och ni kom
mer vid 'lycka'." 

Delacour kom fram på scenen, och 

Marion kände likt en värj-stöt i hjär

tat. Detta var ingen ställföreträdare. 
Detta var dramats verklige George, 
när det först spelades. Marion såg sin 
ungdoms älskade fatta och kyssa Le-

tiores hand med samma gest med 

vilken han en gång kysst hennes — i 
solskenet i en lantlig trädgård, vid si

dan om dem en lavendelbuske med ett 

surrande bi, för tio ändlöst långa år 

sedan. 
Han var föga förändrad — kanske 

litet magrare, men icke en dag äldre 

än då, eller var det sminket ? Samma 
överdådiga, godmodiga varelse, som 

Marion älskat, som hade sårat henne 
och smärtat henne, som hon till slut 

övergivit med bitter vrede, — som 

hon aldrig glömt, som hon mindes 

med brännande ångest. 
Ridån föll, innan hon hämtat sig 

och kapellmästaren svängde sin takt

pinne. 
Regissören vände sig till henne, in

tensivt intresse i varje drag. 
"Om han bara kan hålla sig på den 

nivån!" sade han. "Delacour gör det 

levande. Är inte kärleksscenen ut

märkt?" 
"Beu.eSS!-ansvärd." 
"Om han bara kan hålla sig uppe !" 

återtog regissören. 
Och han höll sig uppe under de två 

följande akterna Mer än det; han 
spelade med en lidelse, som kom de 

andra att verka något färglösa. Vid 

slutet av scenen i Savoy, just innan 

ridån gick ned, tillade han några ord 

av sig själv. 
På ögonblicket, innan hon visste 

vad hon gjorde, sprang Marion upp 

liksom slungad av en stålfjäder, och i 
hård röst sade hon : 

"De sista orden äro icke i texten." 

Allt avstannade. Kyparne, som 
sprungo med brickor, stannade tvärt 

och gapade, lika förvånade, som om 

det skett ett avbrott i verkliga livet. 

Några av statisterna vid småborden i 

bakgrunden stego upp, för att se vad 
som stod på. 

Delacour med vinglaset i handen 
kom fram till rampen, och deras ögon 

möttes. 

"Jag ber om ursäkt", sade han. "Ni 

säger, 'dessa ord äro icke i texten'. 

Jag trodde de hörde dit. Jag skall 
utelämna dem i framtiden." 

"Ni ska' så tusan heller", röt re

gissören, sprang upp och skakade 

knytnäven åt honom. Utelämna! Miss 

Wright, det är en inspiration. För
skaffar honom all sympati just i det 

kritiska ögonblicket. Och vad för en 

slutreplik! I himlar! Vad för en 

slutreplik !" 

"Ja, i sanning!." sade Lenore. Läm

na inte mina slutord helt och hållet, 
och gör det till slutrepliken. Icke 

sant, miss Wright? och, se så mr 

Delacour, tag nu er plats framme, 
centre, här igen." 

"Och börja igen vid 'falskhet'," 
sade regissören ivrigt till Lenore. "Se 

så, pass på allihop. Sitt ner där i 
fonden. Nu —" 

Stycket var åter i gång. Marion, 
mållös, blygdes och var förvånad över 

sin egen våldsamhet, gjorde en stum 

bugning, att hon fogade sig. Inte för 

att regissören brydde sig ett kvitten 
om, ifall hon sade ja eller nej. 

Spelade Delacour? Marion visste 

att det var verklighet icke spel. Allt 

efter som stycket fortskred ändrade 

det sin karaktär helt och hållet. Or
den voro de ord hon hade skrivit. 

Många av dem hade han själv för 

länge sedan talat, men hans lidelse 
förvandlade dem. De fingo en ny be

tydelse. Det var Maggie, som nu blev 

obetydlig, trots sina vältaliga ord — 

eller, kanske just därför. Hennes 0-

böjliga grundsatser, hennes småsinta 

själviska högmod, hennes tadelfria 

uppträdande slog an en falsk ton hos 

åhörarne. Lenore, lik en sann konst

när, uppfattade den nya sidan i situa
tionen och underströk den. 'Hennes 

Maggie krympte, krympte, tills man

nen behärskade scenen och ensam do

minerade. Marion hade aldrig förr 

från hans sida betraktat det ömkliga 

drama, i vilket hennes lycka led 

skeppsbrott, hade aldrig förr sett sin 

egen karaktär i detta ljus. Det var 

som om han äntligen försvarade sig 

själv, vilket han aldrig gjort i verk
liga livet. 

Slutligen tillbakastött, tyst under 

hennes föraktfulla anklagelser, tyck

tes Delacour samla sig, ryckte upp sig 

och gjorde en glänsande sortie trots 
nederlaget. 

Ridån föll efter sista akten. De få 
åskådarne, ökade med resten av skå

despelarne, som icke uppträdde i slut

scenen, applåderade entusiastiskt. Re

gissören, strålande och nästan utom 
rig, klappade vilt. 

"Han är storartad. Han är storar

tad !" sade han gång på gång. "Dela

cour skall göra't! Han är storartad! 
åt h—e med Montgomery! Han kan 

ha' lungkatarr tills han blir grön. 

Ziwertz' 
färgmedel för ögonbryn, här och • 
bUcklig verkan Fäller ej vid tvättning 
san oskadlig. Finnes i 4 nyanser i För häl. 
minut hos Kungl. Hovleverantör parti Och 

Z i w e r t ' z  E f t r .  
Loi ensbergsgatan N:o 7, Göteborg, _ 'e] 

HA M O RR O ID ER 
Försvinna absolut efter några" d™, 

vändning av Hämosalvan, gammnfT a"' 
vad huskur. Finnes i alla vxiLtepn-
färg- & kemikalieaffärer samt m0i „ iai' 
skott från Tekniska fabr. Elefanten Âh ÖI' 
denna tidning. Göteborg. Tel i«?» 

Yllefiltar 
utsäljes billigt direkt från lager 

S. ERICSONS KLÄDESLAGER 
Järntorget 3, Wilsons hus 2 a vä 

Öppet 8-7. ' ' ' 

Rikedomen gör ett hjärta f0rtare 

hårt än kokande vatten ett ägg 

Ludvig Börne 
* 

Rikedomen är av underordnat var-
de och den minsta gåva Gud kan gj. 

va en människa. Därför giver han 
den vanligen blott åt riktiga åsnor 
vilka han eljes intet unnar. 

Martin Luther. 
* 

Rikedomen har aldrig givit sällhet 
men ofta tillskyndat elände, "nog" 

har aldrig förorsakat elände, utan of
tast alstrat lycka. 

M. T upper. 
* 

Den dyrbaraste klädnaden är ofta 
fodrad med hjärtekval. 

artburg-Sprüche". 

* 

Sök icke överdådig rikedom, men 

en sådan som du kan förvärva på 

redlig väg, använda nyktert, utdela 
glatt och försaka med ett nöjt sinne; 

men hav intet filosofiskt eller munk-
likt förakt för den! 

Francis Bacon. 

FÄRSKT och RÖKT 

Renkött, Höns, 
samt allt slags Vildt till 
dagens lägsta priser uti 

E. Björks Vildtaffär 
Tel. 1648, 20834. St. Saluhallen 1. 

Telefonnumret 
till 

KVINNORNAS TIDNING 
är 

1S070 

REGNKAPPOR 
utsäljes bil igt direkt från lager 

S. Ericsons Klädeslager 
Järntorget 3, Wilsons hus, 
2:dra vån. — Öppet 8—7. 

ARLA MJÖLK 
Distribution på glasflaskor• 

Tel. 85 78, 36 99 

ARLA MJÖLKSERVERING 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

Delacour skall göra't ! Jag ska' häm
ta honom." 

Han försvann bakom ridån, och in
om ett par minuter kom han igen och 

drog Delacour med sig för att presen

tera honom för Marion. 
"Vi känner varandra förut", sade 

hon matt och sträckte fram sin hand. 

Ha' vi verkligen känt varandra?" sa-

de han lågt och tog hennes hand ett 

ögonblick i sin. 
Han såg ut att vara ytterligt trött. 

Nu, då hon såg honom på nära håll 

syntes han mycket äldre, och hans 

ansikte hade djupa vanställande far°r 

och linjer. 

Hon försökte tacka honom, att ut 

trycka sin tacksamhet för det g'an 

sande sätt varpå han räddat dem lir 

den stora svårigheten : men henne-

ord kommo tvekande och iskalla, s3 

att regissören avbröt och skakade 

hand med Delacour på det hjärtlig3 

ste. 
Delacour bugade sig, mumlade na 

got konventionellt och försvann. 

(Forts, i nästa n:r-) 

|M:0 2S. 2:dra årg. 

Annonspris :  Textsida 25 öre pr mm. 

sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

18 Juni 1922. 

Utkommer värja Söndag• 

Utgivare och redaktör: INGEBORG DAHLLÖF. För annons-och ekonomiavdelningen : EDITH RICKBERG. 

Redaktion och expedition: Vallgatan 27, Göteborg. Tel. 18070. 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: — lli år Kr. 3:75. 

Lösnummer 20 öre. 

F.  A.  B.  HVAR S DAGS TRYCKERI,  GÖTEBORG, 1922 

Eftertryck tillätes gärna om "Kvin
nornas Tidningmed hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

Av S. L. 

INNEHALL. 
De många hindren. Av Gerda Melcher. 
En hemlighetsfull läkemetod. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Från kvinnovärlden. 
Samtal kring litteraturen 
Goethe och Schiller. 
En enda röst. 
Från läsekretsen: 

Hur sprides smittan? 
Frigivna fångar. 

Hälsovård. 
Ett manligt ord. 
Ur sminkets historia. 
Hur skall striden utfalla. 
Kvalifikationerna. 
Den som övertog rollen. 

De många hindren. 
Av Gerda Melcher. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Veckans stora utrikespolitiska 
händelse är strandandet av det tys
ka foisöket att få ett stort interna
tionellt lån. Den i Paris samlade ban
kirkommittén, som haft frågan un

der utredning, har förklarat, att kre
dit i betydande utsträckning kan be

redas Tyskland under förutsättning 
att det skadestånd landet genom Ver
saillesfreden ådömts att betala vä
sentligt nedskrives, men då Frank

rike i motsats mot alla övriga in

tresserade makter bestämt motsätter 
sig en sådan nedskrivning, kan något 
lån icke beviljas Tyskland. Kom

mittén förklarar sig emellertid villig 

att återupptaga frågan till ny be
handling om och när den franska 
uppfattningen blir försonligare. 

Förklaringen, trots den hovsamma 
tonen en skarp kritik av Frankrikes 
för hela världen skadliga omedgörlig-

het, har livligt kommenterats av 
världspressen, och den franska 

ståndpunkten underkänts av en i 
stort sett enhällig opinion. 

Särskilt starkt framträder- det en
gelska missnöjet, vilket även anslu

ter sig till Frankrikes omedgörliga 
politik gentemot Ryssland ifråga om 

en reducering av detta lands skulder, 

och vilken torde komma att göra det 

pågående Haagmötet lika resultat
löst som Genuakonferensen. 

I samma mån som den fransk-en
gelska missämjan skärpes, synas de 
engelsk-italienska sympatierna stär

kas. Den engelska pressen börjar t. 

m., med adress till Frankrike, tala 
om möjligheten av någon slags alli
ans mellan England och Italien. 

Den irländska frågan står tydligen 
"iför en lycklig lösning. Irländarne 
^kola nu gå till val av sitt parlament, 
Datl Eireann, och allt talar för att 
('et republikanska partiet under De 
^ alera skall besegras av Collins-

mffithfalangen, som är besluten att 
antaga traktaten med England, vil

ken ger Irland full inrikespolitisk 
självständighet med bibehållande 

dock av sambandet med det brittis
ka väldet. 

Japan har fått en ny ministär med 
amiral Kato som chef. Den nya re
geringens program går ut på största 

"10jliga sParsamhet inåt och en fred-
"g politik utåt. 

Östen ike befinner sig i den mest 

I ett föregående nummer av Kvin

nornas Tidning fästes i en artikel, 

rubricerad "Det första villkoret", 
uppmärksamheten på, att kvinnan i 

allmänhet icke kan berömma sig av 

samma framgång i arbetslivet som 
mannen. 

Själva grundorsaken angavs vara, 

att det inom alla samhällsklasser är 
regel att ge dottern en billigare, en 

mindre gedigen yrkesutbildning än 
sonen. 

Låt oss behålla detta i minnet ! 

Det betyder att kvinnan i arbetslivet 
redan från början är handicapad, 

mindre väl ställd i konkurrensen 
med mannen. 

På den arbetsbana hon beträder 
kommer hon sedan att möta hinder, 
som icke existera för honom, och 

hon kommer icke att finna stöd hos 

de många hjälpande krafter, som 

spela en så viktig, ofta avgörande 
roll för hans; framgång i arbetet. 

För mannen ligger vägen till fram
gång öppen och fri, om än icke säl
lan brant och mödosam. På många 

banor är det, sedan själva inträdet 
är vunnet, endast behövligt att, un
der ett försvarligt skötande av tjän

sten, åldras för att avancera även 
mycket långt, och på alla banor kan 
han genom vidgade kunskaper, dug

lighet och yrkesskicklighet, kvalifi

cera sig för och även nå de högsta 
befattningar. Det finns, om de per

sonliga kvalifikationerna äro för 

handen, ingå hinder för hans avan
cemang. Icke i statens, icke i kom

munens, ej heller i enskild tjänst. 

Men åt kvinnan hava staten och 

kommunerna anvisat ett begränsat 
arbetsområde, inneslutande endast 

lägre^ tjänster. Inga, om än så stora 
kunskaper, ingen duglighet och ener

gi, om än så betydande, kunna för 
henne öppna vägen till de högre be

fattningarne. Må man komma ihåg, 

att det ofta gäller begåvade kvinnor, 
för vilka detta fastlänkande vid låga 

obetydliga tjänster, vilka ligga långt 

under deras förmåga, måste kännas 
som ett oförnuftigt, olidligt tvång, 

en uppenbar orättvisa, som de kun
na uthärda endast genom att kväva 

det för varje duktig människa natur-

förtvivlade fattigdom och nöd med 

katastrof artat fall av valutan -— för 
hundra svenska kronor får man nu 
en halv miljon österrikiska! Folket 
ser sin enda räddning i en ekonomisk 

anslutning till Tyskland med gemen
samt mynt en utväg som helt säkert 
kommer att ogärna ses av ententen. 

I Tyskland har rikspresidenten 
Ebert vid sitt första besök i Bayern 

fått ett mycket kyligt mottagande, 
under det att general fältmarskalk 
Hindenburg, som berest Ostpreus

sen, mottagits med stormande hänfö
relse av folket och med parader av 

riksvärnstrupper. 
Det preliminärt träffade rysk-itali

enska handelsavtalet har icke kun
nat godkännas av sovjetregeringen 

som däri icke fått in önskade poli

tiska förmåner. 
Och härmed torde punkt för ut

landsöversikten kunna sättas ! 

liga behovet att ge sin största och 
yppersta arbetsprestation. Det är sy

stemets och icke kvinnornas fel, att 
deras arbete blir en marsch på stäl

let, under det att deras manliga 
kamrater befinna sig i ständig rörel

se framåt mot de högre, ansvarsful
lare befattningar, till vilka de hava 

rätt antingen genom att endast bliva 
äldre eller i kraft av meriter. 

Även i enskild tjänst existera sam 
ma för kvinnorna ogynnsamma för
hållanden. 

För en arbetsgivare är det en 

självklar sak, en handling av klokhet 
och rättvisa att taga vara på, upp 

muntra, hjälpa fram den dugande 

manliga förmågan, att befordra, att 

ge högre lön. Men vilken arbetsgi 

vare känner och handlar så, när det 
gäller en dugande kvinnlig befatt

ningshavare ? Han kan ge henne en 
krävande, arbetsfylld post, men al
drig en fortskridande befordran till 
den verkligt ledande ställningen och 

den däremot svarande höga lönen. 

Fråga hundra duktiga kvinnor i kon

torsvärlden, och alla hundra skola 

enstämmigt betyga, att vägen fram

åt och uppåt i arbetet är stängd för 

dem, icke på grund av uttryckliga 
stadganden, såsom i fråga om sta

tens och kommunens tjänster, icke 

heller på grund av deras egen bris

tande förmåga, utan endast därför 

att det "nu en gång är så". Ingen 

chef om än så human och rättrådig 
känner sig förpliktad att vid befor-

dringarne inom företaget eller vid 

lönernas utmätande tillgodose de du

gande kvinnliga förmågorna efter 
samma grunder som gälla för de 

manliga. Äveif i Enskild tjänst äro 
kvinnorna sålunda ställda mot en 

mur, förbi vilken de icke genom nå
gon sin egen ansträngning kunna 

komma och inför vars trista gråa 

yta och orubbliga tyngd deras en 
gång friska arbetsmod och arbets

glädje så småningom skola övergå i 
helt andra känslor. 

Men, invänder man, i det själv
ständiga arbetet äro dock man och 

kvinna jämställda, och se hur litet 

kvinnan där i jämförelse med man
nen förmår. 

De äro icke jämställda! 

En mängd krafter träda för man
nens del hjälpande till, för kvinnans 
icke. 

Varje duglig, företagsam man kan 

när han för utkomsten upptager en 
självständig verksamhet påräkna un
derstöd utifrån. I första hand av sina 

anförvanter, vilka känna det som en 
skyldighet att hjälpa honom, med 
pengar, med borgen. Hans vänner 

och bekanta, de personer med vilka 
han träder i affärsförbindelse, alla 
äro intresserade av hans framgång 
och söka verksamt befrämja den, 
bankvärlden ställer sig tillmötesgå
ende, anande i honom en framtida 

god kund, hans politiska partikam
rater, medlemmarne i de föreningar 
och ordnar han tillhör hava honom 
också i livligt minne, ihågkomma 
honom, när tillfälle gives, med en or
der, ett uppdrag, en rekommenda
tion, en teckning av aktier för ett 
hans projekt el. d. 

Ar den kvinnlige företagaren lika 
gynnsamt ställd? 

Vad väntar man av kvinnans ar
bete för utkomsten? Att det skall 
tillföra henne en ekonomiskt god och 

en socialt ansedd ställning? Nej, 

endast att hon nödtorftigt skall kun
na slå sig fram genom livet och, om 
möjligt, kunna lägga av något litet 
för ålderdomen. Man anser det vi

dare naturligast och lugnast, att 
hennes försörjningsarbete försiggår i 

andras tjänst. Väljer hon den själv
ständiga verksamheten, väcker det 

mer oro än tillfredsställelse hos de 
närstående, och man anser, att hen

nes företag med hänsyn till risken 
bör hålla sig inom mycket trånga 
gränser. Hennes anförvanter känna 

sig icke förpliktade att ikläda sig 
någon ekonomisk risk i form av pen-

ningförsträckning eller borgensför
bindelser, och om de göra det, sker 

det njuggt. Bankvärlden är icke 
heller intressêrad av detta lilla 

kvinnliga företag som, enligt vad 

man tror sig kunna 'bedöma, aldrig 
kan bliva någon kund av betydenhet, 

och den starka känsla av solidaritet 

mellan kvinnorna, som kommer till 
synes på en del områden, efterlyser 

man förgäves, när det gäller kvinn
lig företagsamhet inom arbetslivet. 

Helt visst ser man med nöje inom 
kvinnovärlden när kvinnor lyckas i 

förvärvsarbetet ä verkligt stor och 

beundransvärd stil, men man är ic

ke betänkt, icke villig att göra någon
ting för att befordra framgången, 

man nöjer sig med att intaga en 
passiv, välvilligt avvaktande håll

ning, och tusenden kvinnliga, vac

kert började karriärer hejdas på 

grund av bristande uppmuntran i sin 
utveckling och bliva icke till något 

Kvinnor i vårt land placera miljo

ner i manliga affärsföretag, men 
finns det väl några bland dem, som 
skulle vilja sätta in penningar i fö

retag, startade av än så dugliga kvin

nor? För att finna svaret gånge var 
och en till sig själv ! 

Inom hela arbetslivet är kvinnan 
sålunda handicapad, mindre väl 

ställd i konkurrensen med mannen. 

Den stora danska lönekommis
sionen, bestående nästan uteslutande 

av män, och tillsatt för att utreda 
frågan om kvinnans tillträde till äm

beten och om lika lön för manliga 
och kvinnliga befattningshavare, 

kunde också i sitt tillstyrkande utlå
tande förklara, att en jämförelse 
mellan mäns och kvinnors arbete vo

re omöjlig att göra av det skäl, att 

de i arbetet aldrig tävlat på lika go

da villkor utan under förhållanden, 
som varit gynnsammare för männen 

än för kvinnorna. Situationen är 
densamma i alla länder. 

Det är de lika goda konkurrens
villkoren som kvinnorna, om de ön
ska verklig framgång i arbetslivet, 

måste förskaffa sig. 

De äro : 

i) En lika gedigen yrkesutbild
ning för dottern'som för sonen med 

stöd ay Holjande skäl: yrkesskick
lighet och arbetsduglighet är det en
da säkra kapital vår tid och än mei
den tid, som kommer, känner; varje 
kvinna, gift eller ogift, även ur de 

förmögnare samhällsskikten, kan 
komma att ställas inför nödvändig
heten att genom eget arbete förtjäna 
livsuppehället åt sig och åt närstå

ende. 

En hemlighetsfull 
läkemetod. 

I n :r 6 av Kv. T. hade vi inne en 
artikel rubricerad "Dolda krafter", i 
vilken i stora drag redogjordes för en 
ny helbregdagörelsemetod, praktise

ras av en viss monsieur Coué i Nan
cy, Frankrike. 

Denne Coué är ingen legitimerad 
läkare, men han har dock utfört ku
rer, som gjort hans namn berömt icke 
blott bland den fåkunniga massan, 

utan även inom den vetenskapliga 
världen. Professor Charles Baudoin 
i Genève, som noggrant studerat den 

Coué'ska läkemetoden och dess resul
tat, har funnit den så pass märkvär

dig att han ägnat den en omfångsrik 
vetenskaplig avhandling. Vid olika 
tillfällen har M. Coué därjämte varit 

inbjuden till London, där han talat 
inför representativa församlingar av 

läkare och andra vetenskapsmän. Vid 
sitt första besök presenterades han 
för auditoriet av engelske konungens 
livmedikus, sir A. D, Fripp, vilket 

måste anses som en synnerligen god 
rekommendation. 

Allt detta förutskickas för att skyd
da M. Coué för misstanken att vara 
en äventyrare och charlatan. Vid si

na kurer begagnar han suggestion 
och auto-suggestion. Med suggestion 

menas, att man inger en annan person 

en så kraftig föreställning i en eller 

annan riktning, att denna får karak 
tären av övertygelse. Vid auto-sug

gestion inger man sig själv en sådan 
bergfast tro. 

M. Coué håller före, att människan 
inom sig äger en hemlighetsfull kraft, 

med vilken hon, om hon lyckas sätta 
den i verksamhet, kan påverka icke 

blott sin kropp i hälsohänseende utan 
även ernå en betydande utveckling av 

sina psykiska färdigheter. Han an

ser, att denna kraft är identisk med 
"undermedvetandet", denna hemlig
hetsfulla företeelse, med vilken veten

skapen, om än motvilligt, börjar räk
na för att finna förklaringen till bl. a. 

vissa hypnotiska fenomen. Man an
tar, att det är undermedvetandet, som 

hypnotisörerna stöta på vid sina ex
periment. Det är en hemlighetsfull 
följeslagare vi, utan att veta det, fö

ra med och som är utrustad med ett 
minne som bevarar allt vad vi upp

leva in i den minsta detalj och även 
äger andra egenskaper, som kunna 

vara oss till gagn eller spela oss spratt 

även då dagsmedvetandet utövar sin 
kontroll över oss. 

Det är med detta undermedvetan

de M. Coué vill, att hans patienter 
skola försöka komma i rapport för 
att meddela det sina önskningar om 
allmän förbättring. Han hypnotiserar 
dem icke, inger dem ingen suggestion, 

utan begär att de själva och medels 
autosuggestion skola bota sig. 

Och nu komma vi äntligen till den 

ordination M. Coué ger de hjälpsö
kande vad de än må lida av. Kan
ske bör det dock förutskickas att han 
icke tror på läkedom under alla för
hållanden. Ett ben, en arm, som är 

borta kan icke växa ut igen, ett or
gan som är förstört kan icke förnyas. 

Nåväl, M. Coué ordinerar så här : 
"Varje morgon, innan ni är fullt 

vaken, och varje afton, när ni gått 

till sijngs, så slut ögonen och mumla 
tjugo gånger i följd denna formel: 

Dag för dag blir jag i alla avseenden 
bättre och bättre! 

Som synes är denna formel mycket 
allmänt hållen och den anses i sig in

nesluta en önskan om både fysisk och 
psykisk förbättring. Den ena får ic

ke skiljas från den andra, vilket är 
en smula förargligt för dem som gär

na vilja ha en sundare kropp men 
finna en själens förbättring mindre 

åtråvärd. — Den Couéska trollfor
meln torde även inbegripa stegrad in
telligens och ökat vetande. 

Nu ge vi åter ordet till M. Coué: 

"Det är fördelaktigt att vid for
melns framsägande använda ett snö

re med 20 knutar eller ett radband 

med tjugo kulor, så att mån icke be
höver ägna någon särskild uppmärk

samhet åt själva räkningen." 
När ni upprepar formeln, fortsät

ter M. Coué, så låt den få karaktären 

av en autosuggestion. Hys förtroen

de, tro! Ju större trosvisshet, dess 

snabbare och större effekt ! 

Slutligen när hälst ni, dag eller 
natt, erfar någon kroppslig eller själs-
lig plåga, så försäkra er själv, att ni 
icke medvetet vill medge dess existens 

utan att ni äger förmåga att låta den 
försvinna. Slut, om möjligt, ögonen 

och isolera er i era tankar från ytter
världen, för er hand lätt över det 

ställe av er kropp, där ni förnimmer 
plågan, eller över pannan om det är 

en själslig smärta, och säg högt och 
så snabbt som möjligt: Det går! 

Fortsätt tills det onda givit med sig. 

Förfar på samma sätt om plågan åter 
skulle giva sig tillkänna. 

Kom ihåg att allt detta måste verk
ställas på ett enkelt ooh naturligt sätt 

och framför allt utan ringaste vilje-

2) Undanrödjandet av alla de 
hinder i form av lagar, förordningar 
och fördomar, som hindra de kvinn

liga begåvningarne att i statens, kom
munens och enskild tjänst nå så högt 
som deras förmåga berättigar dem 

samt slutligen 
3) Väckandet av kvinnornas soli

daritetskänsla på det ekonomiska 
området, deras förståelse för att 
detta är själva grundbetingelsen för 
tillkomsten och utvecklandet av den 
stort syftande kvinnliga företagare
andan, vi så länge väntat på och av 

vilken vi hoppas så märkliga ting. 

ansträngning." 

För de flesta är troligen allt detta 
ren och oförfalskad dårskap. Men 
man kan dock ej utan vidare avfärda 
hela saken som ett dumt och värde
löst påhitt. M. Coués många lyckade 
kurer äro ett faktum. Att märka är 
att Londontidningarne, de största 

bland dem, nästan utan undantag, be
handla "fallet Coué strängt sakligt och 
med aktning. 

"Daily News" skriver: Det märk

ligaste ifråga om den Couéska meto
den, vilken söker bota de svåraste 

mänskliga lidanden genom en enkel 
och smärtfri kur, är enligt vår åsikt 

det allvarliga intresse den väcker in-
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om hela läkarevärlden såväl här i 
England som utomlands." 

"Jag är en lärjunge till M. Coué", 
skriver mr James Douglas i "Daily 
Express", "därför att jag vet att an
den behärskar världen utanför krop
pen liksom den värld som finnes in

om kroppen. Om hela världen kun
de förmås att tro, att världen dag för 
dag i alla avseenden blir bättre och 

bättre, skulle också världen bliva 
bättre. Men världen har i stället fal
lit i den vanan att tro, att den 
dag för dag i alla avseenden blir säm
re och sämre. Alla säga ^tt allt är 
uselt i denna den uslaste av alla värl
dar. Vi höra dessa olyckstjut och vi 

deltaga själva i tjutet. — Om alla 
tidningar i varje stad, i varje land 
ville uppstämma en munter körsång, 
buren av glättigt hopp skulle olycks-
tjutet drunkna däri och världen bli 

bättre och bättre. 
Det är inte nog att säga, att man 

själv varje dag och i alla avseenden 
blir bättre och bättre. Man måste 

också tro att alla andra människor 
undergå samma förvandling till det 
bättre. Optimisten är altruistisk och 

pessimisten egoistisk. 
Altruist är den man, säger M. 

Coué, som finner glädjen utan att sö
ka den, och pessimist är den, som sö

ker glädjen utan att finna den. Pes
simism är den mest ytterligtgående 
formen av egoism, optimism är den 
högsta formen av altruism. Det är 

själviskt att vara dyster, ty dysterhet 
är en smittosam sjukdom, mot vilken 

säkerhetsåtgärder böra vidtagas. Det 
borde finnas isoleringssjukhus för 

dystra människor." 

"Det finns, så långt vi förstå, en

dast sunt och gott i den Couéska för
bättringsmetoden", skriver "Daily 
Chronicle". "Tänk er själv frisk! 

Tänk er själv glad! Kasta bort alla 

sjukliga inbillningar! — Kan man 
tänka sig en bättre sinnesförfattning 

för livets alla förhållanden än den-
O" na r 

"Westminster Gazette" skriver : 

"Utan tvivel spelar M. Coués person

lighet en viktig roll i hans kurer. Pa
tienten går full av förtroende till ho
nom, men till sist måste han dock 

söka hjälpen hos mig själv, enär M. 
Coué aldrig med maktmedel griper 
in. Han ordnar till den hälsogivan<le 

föreställningen, men det är endast 

patienten själv som genom att upp

taga denna föreställning som egen 
övertygelse kan förläna den helande 

kraft. Vi börja just nu att få ett 
första begrepp om det vittomfattan

de inflytande som utövas på vårt dag
liga liv av de suggestioner, vi från 

skilda håll mottaga. M. Coués bidrag 

till vår kunskap i detta ämne är sär

skilt värdefullt." 

"Det är", skriver "The Nation", 

"ett slags helbregdagörelse genom 

tron, vunnen i kraft av patientens 

personliga inbillning. Ingen förnekar 
inbillningens makt. Vem har icke 

sett en moder 'kyssa det onda stället 

gott', varefter barnet tystnar och icke 

längre känner någon smärta. Vem 

har icke haft tillfälle se huru ett barn 
känt smärtan fördubblad genom om
givningens okloka deltagande? I bå

da fallen är det barnets fantasi som 
är i aktivitet, till ont eller gott, ehuru 

suggestionen ju kom utifrån." 

Vi nöja oss med dessa citat, vilka 
böra hava visat våra läsare att det 
ändå kanske ligger något i den Coué
ska trollformeln och att den kan vara 
värd ett experiment. 

Det bör tilläggas, att helbregdagö
relse genom tro är en företeelse, som 

länge varit känd. Man har i allmän
het antagit, att den verkande kraften 

funnits utanför den sjuke. Men från 
vetenskapligt håll har även påpekats, 
att den helande kraften funnits inom 
den sjuke själv. 

"Hur kan denna tro återskänka 
hälsa ? har vid ett tidigare tillfälle d :r 
S. frågat i den danska tidskriften 

"Meddelanden till den kristliga läka
reföreningen", i vilken han recense
rat ett vetenskapligt verk i ämnet. 
Hans svar blir : "Den nyare tidens 

moderna forskning ger oss några för
klarande anvisningar: det undermed
vetna själslivet är ständigt sysselsatt 

med att vidmakthålla den jämvikt, 
som vi kalla hälsa. 

Tro kan stimulera det undermed
vetna själslivet, vilket, såsom ofta vi

sas hos hysteriska personer, är i stånd 
att framkalla vilka lekamliga föränd

ringar som hälst, från temperatur

stegring till sår och andra kroppsliga 
åkommor. Med hänsyn till helbreg-
dagörelsen förhåller det sig principi

ellt på samma sätt." 
Intet nytt under solen! Men det 

nya med M. Coué är att han funnit 
ett system för ihelbregdagörelsen, att 

han skänkt sin trollformel ! 

n 
Internationella kvinnorådet, för 

vars arbetsuppgifter vi redogjorde i 
föregående nummer i samband med 

omnämnandet av dess exekutivmöte 

i Haag, kommer att ha en liknande 

sammankomst i Köpenhamn år 1924. 
Sitt nästa världsmöte 1926 kommer 

förbundet att förlägga till Amerika. 
Rådets nuvarande president, schwei

ziskan Madame Chaponière-Chaix, 

har på grund av. sjuklighet avsagt 
sig denna befattning, vilken för åter

stoden av femårsperioden eller till 

1926 upprätthålles av lady Aberdeen 

som före Madame Chaponière-Chaix 
innehade denna krävande post geh 

skötte den på ett överlägset sätt. 

Från det nu avslutade Haagmötet 

hava vi mottagit ett referat, för långt 

att i sin helhet återgivas. For att 
emellertid visa vad mötet sysselsatte 

sig med meddela vi här nedan några 
av de ämnen, som diskuterades : 

Rörande frågan "Kvinnornas in

sats i bekämpandet av könssjukdo

mar" höllos föredrag av bl. a. doktor 

Wester-Hallberg, Stockholm, som 
redogjorde för den svenska lagstift

ningen ifråga om könssjukdomar, 

doktor Gertrud Bäumer, Berlin, som 

lämnade en motsvarande redogörelse 

för tyska lagstiftningsåtgärder samt 

av mrs Morgan, London, som be

handlade frågan från moderns stånd
punkt. I diskussionen om kvinnoröst

rätten med hänsyn till kvinnornas 

ställning till de olika politiska parti
erna, till den allmänna moralen o. till 

kvinnornas deltagande i samhällsar

betet höllos föredr. av mrs Shackey, 

England, den franska advokaten 
M :me Vérone, holländskan Nina 

Mônema och doktor Maria Lüders, 

Aktiebolaget  

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 

Fullständig bankrörelse* 

Samtal kring 
litteraturen. 

II. 
Englands redan klassiska littera

tur skulle varit oerhört mycket fatti
gare utan Charles Dickens namn. 

Den som ännu ej läst hans berömda 
roman David Copperfield har en stor 

njutning kvar i livet. 
Nu i erinringen står den store brit

tens verk för mig såsom några fjär
ran, men välbekanta platser, vars 

träd jag hört susa, vars gator och 
vägar jag gått, och vars människor 
jag känt under en hel livslängd. 

Denna känsla är hos mig så stark 

att det i högsta grad skulle förvirra 
mig, om jag exempelvis en dag stod 

på Yarmouths strand och ej återfann 
mr Peggottys pråmhus eller bland de 
på stranden promenerande plötsligt 

fick se mrs Peggotty Barkis' fryntli

ga trotjänareansikte eller åtminstone 
mötte människor som kunde ut

peka det hus, vari hon bott. Så 
livslevande har hon vandrat in i min 

inbillning direkt från Dickens ro
man och existerar alltjämt däri mera 

livslevande än hundratals människor 

som verkligheten fört mig samman 

med. 
I vilken roman över huvud lyser 

vardagsrummets vinterlampa med 
klarare sken, träda människorna dig 

närmare än i Dickens David Copper
field. Vem ser ej den sällsamma up
penbarelsen miss Betsey Trotwood, 

ryggar tillbaka för svärtan i mr 

Murdstones karaktärsfasta blick och 
följer med spänning och undran det 

äventyrliga herrskapet Micawbers 
alltid lika spännande och undersam

ma livsöden. När har någonsin en
gelsk humor eller någon humor i 

världen skapat ett dråpligare galleri 

av människor i en mera förtjusande 
ram av poesi och vardag än Dickens 

i denna roman ! Den ende av bokens 

personer man aldrig riktigt tydligt 
ser för sina ögon är David Copper

field själv. Men han förnimmes des

to starkare som bokens blick och själ. 
Och ville man giva denna blick och 

själ en synlig hamn skulle den o-

frivilligt antaga de skaldiskt själ

fulla och aristokratiska dragen i för

fattarens egen bild. 
När man betänker vilken slump 

det ofta är som avgör, huruvida man 

kommer att läsa en bok eller icke, så 

är jag särskilt varmt tacksam den 
slump som förde David Copperfield 

i mina händer. En sådan bok gör li

vet många dagar soligare och rikare 

och synes mig många gånger över

glänsa det arbete som annars av 
flera sättes främst bland Dickens 

verk, den även i sitt slag underbara 

och ouppnådda romanen Lilla Dorit. 
Det är som att ur solskenet träda 

in i skuggan att efter dessa båda 

T R E V L I G  O C H  I N T R E S S A N T  

Berlin. •— I fredsfrågan talade mrs 

Corbett-Ashby, London, M :me Avril 

de St. Croix, Paris, frau Minor, Wi

en, och mrs Rieder, Amerika. 

* 

Den tyska kvinnliga naturforska

ren fröken Hedwig Fitzler har ut

nämnts till ordinarie professor vid 

universitetet i Rio de Janeiro och 

samtidigt kallats till hedersdoktor 
vid universitetet. Professor Fitzler 

har bl. a. särskilt utmärkt sig vid 

genomforskandet av Amazonflodens 

gebiet. 
* 

Brasilien har i dagarne fått sina 

första kvinnliga flygare. Det var tre 

som samtidigt erövrade sina certifi-

kat. 

RJREtt Ca., 

F A R S  K A  
N Y H E T E R .  

V Ä R D E F U L L T  
I N N E H Å L L  

GÖTEBORGS 
MORGONPOST 

Den största 
morgontidningen 

böcker nämna Dostojewskys Raskol-

nikow. I hela världslitteraturen in

tar den ett rum för sig. Det är ett 
underverk, som förblir författarens 

hemlighet, hur denna bok skrivits, 

hur hela detta oändligt fina nät av 

samvetskval spunnits och vävts sam
man, som slutligen fullständigt 

kringsnärjer och fäller brottslingen 

— ideologen Raskolnikow. Man ser 

ingen av detta arbetes fogar, ingen
ting är där gjort efter förebild, efter 

någon slags litterär norm. 

Hela boken verkar inspiration -— 
clairvoyans, ockultism. Man läser 

ett par sidor, gripes och förflyttas 

omedvetet in i denna egendomliga, 

ockulta stämning, som sedan med 
något av drömmens intensitet vilar 

över varje rad, varje ord i denna 

häpnadsväckande bok. 

Att söka skildra dess handling vo
re lika absurt som att söka ge ett 
begrepp om hur fascinerande en 

människa varit genom att visa hen

nes skelett. Handlingen är här det 

oväsentligaste. Det psykologiska 

händelseförloppet allt. Furst Kra-
potkin har i sin ryska litteraturhisto

ria anmärkt att sådana män som Ras
kolnikow icke mörda. Nej, i civili

serade, i lyckliga samhällen kanske 
icke. Och när det såsom här sker i 
Ryssland och sker såsom en följd av 

fattigdom, lidande och social förned

ring förlägger ej heller en sådan för

fattare som Dostojewsky tyngdpunk
ten till själva handlingen utan till 
det som följer efter densamma: 

Raskolnikows samvetskval. Man 

måste själv ha genomlevat en Dosto

jewskys sorgliga liv för att mäkta en 
sådan lidandets psykologi som den, 

vilken genomlyser hela denna märk
liga och patologiskt betonade roman 

vilken förutom rangen av ett enastå

ende analytiskt mästerverk även ut

gör ett av de fruktansvärdaste ana
tema den ryska intelligensaristokra

tien höjt mot en neslig despotisms 

outhärdliga kvalm och tryck. 
Hur strålande och friskt står ej 

mot detta verk Tolstoys väldiga 

fredsepos Krig och fred. Romanen 

hör, egendomligt nog, ej till Tolstoys 

mest lästa, ty givet är den en av 

hans allra yppersta. Det finns däri 

scener, karaktärer, djärva och ypper

liga målningar, som man aldrig glöm
mer. Flera utav dem torde ha varit 

upplevade, exempelvis den förtju

sande skildringen av två aV huvud

personernas sätt att förklara varan
dra sin kärlek — episoder från slag

fältet — den med utomordentlig må

lerisk styrka skildrade bacchanalen, 

typisk för hur överdådigt icke alle

nast Ryssland utan hela den civilise

rade världens jeunese dorée kan roa 

sig, den oförgätliga scenen där Tol

stoy på eget temperament ger svart

sjukan fritt utlopp m. m., m. m. Ett 

jätteverk av en rysk ädling, som sett 

sitt land i genomskäring alltifrån de 

yppersta kretsarna ned till de lägsta, 

och som sålunda samtidigt med en 

roman skrev ett stycke av Rysslands 

historia — en historia som redan nu 

i dubbel bemärkelse hör det förgång

na till. 
I. en följande och sista översikt 

skola erinras om ännu några av lit

teraturens främsta verk, som må

hända för en del av Kvinnornas Tid

nings läsare kunna bliva nya och 

kärkomna följeslagare under som

marens långa vilodagar. 
5. L. 

Goethe och Schiller. 
Stora mäns vänskap överleva så

som deras livsverk dem själva. Of

tast ha de i denna känsla för en för

trogen nedlagt så mycket av sina tan

kar och sitt hjärta, att den bildar en 

del av deras karaktär, deras liv. 
Goethes och Schillers vänskap är 

världsbekant. Förevigad bl. a. i den 
berömda dubbelstatyn i Weimar av 

de båda diktarna, var den grundad 
på en andlig överensstämmelse och 

jämbördighet, som fullkomligt bar 

över de stora olikheterna i deras na

turer i övrigt. De förblevo ej såsom 
Tegnér och Geijer inom den svenska 

litteraturen dessa båda örnar som 

från skilda klippspetsar undrande 
och utan närmande betraktade var

andra. 
Sedan Goethe och Schiller mötts 

skildes de icke mer. Om Goethe var 
spegeln, som med klarhet och san

ning återgav tingen, var den 10 år 
yngre Schiller kratern i ständig e-

ruption. De voro båda geniala nog 

att fullt kunna uppskatta varandras 
värde och båda stora nog att kunna 

erkänna det. I Tyskland fanns vid 
denna tid icke en diktarande till av 

deras monumentalitet. 
Schillers alltför tidiga bortgång 

blev därför eckså en av Goethes svå

raste förluster. Heinrich Voss be
rättar i sin brevsamling en ganska 

sällsam episod, som antyder att Goe
the redan månader i förväg anat 

densamma. 
Sista nyårsdagen Schiller levde .— 

år 1805 — skrev Goethe ett gratula

tionskort till honom. Vid genomlä
sandet märkte han, att han ofrivil

ligt skrivit "den sista nyårsdagen" i 
st. f. den ånyo inträdda eller något 

liknande. Fylld av skräck rev han 

sönder kortet och begynte skriva ett 

nytt. Men även denna gång kunde 
han endast med möda avhålla sig 

från att skriva något om "den sista" 

nyårsdagen. 
Hans aningar skulle fort nog be

sannas. Schiller, som länge lidit 

av en vacklande hälsa, nedlades kort 

därefter på den sjukbädd, som väl 
dock ingen på verkligt allvar förut

såg skulle bli hans sista. Endast den

na omständighet förklarar den be

störtning, som vid budskapet om 

hans död den 9 maj på e. m. grep 

vänkretsen omkring Goethe. Ingen 
hade mod att framföra den sorgliga 

underrättelsen. En av vännerna i 
diktarens närmaste omgivning av

lägsnade sig upprörd och utan att ta
ga avsked, bland de övriga rådde en 

allmän nedslagenhet och förvirring. 

Gripen av onda aningar sade Goe

the slutligen : 
— Jag märker det, Schiller måste 

vara mycket sjuk? 
Men ingen vågade säga honom 

sanningen, och själv liksom fruktade 

han att nalkas den. På natten hörde 

man honom gråta. Följande morgon 

sade han till en väninna: 
— Icke sant, Schiller var mycket 

sjuk i går? 
I stället för att svara började den

na att snyfta. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

SOMMARHATTAR! 
Utsökt fina och vackra. 

Paradis, Cross, Esprit, 
Blommor och Plymgar
neringar synnerligen för-

delaktigt hos 

Hildur Sandegren ïeiT9!^; 

— Han är död ? •— frågade Goethe 
med fasthet. 

Sanningen stod nu med ens klar 
för honom. Och överväldigad be

täckte han ögonen med sina händer. 

Ert obehärskad klagan och jäm

mer låg Goethes hela karaktär emot. 

Även i sin djupaste smärta bevarade 
han denna för honom utmärkande 

jämvikt och överlägsenhet inför si

tuationen, som vid det bekanta mö

tet mellän Napoleon och Goethe för

anledde käj såren att yttra de bevin
gade orden: Voilà, un homme! (Se 

där en man ! ) 
De närmaste dagarna efter Schil

lers död undvek han människor och 
slöt sig inom sig själv. När. han se
dermera talade om den bortgångrie 

var det endast för att återkalla de 

vackraste minnena från deras sam
levnad och i erinringen framkalla 

bilden av denna underbara person
lighet, hos vilken allt, enligt Goethes 

egna: ord var stolt och storartat ut

om ögonen, som voro milda. Schil

lers sista brev till Goethe, skrivet d. 

24 april 1805, bevarade denne hela 

sitt liv såsom en helgedom bland si

na skatter. 

Kvalifikationerna. 
En lärarinna i ett amerikanskt col

lege för flickor intervjuade med 

tanke på sina disciplar ett tjugotal 
män, som hon kände, läkare, juri

ster, lärare, lantbrukare o. a. för 

att få reda på vilka egenskaper man

nen skattade högst hos kvinnan som 

maka. 
Varenda en satte som högsta kva

lifikation förmåga att väl sköta ett 

hem. Därefter kom som önskan n.r 
2 en god hälsa. En sjuklig hustru 

betecknades som den svåraste olyc' 

ka. Vidare önskade man självbe

härskning, ett jämnt, gott och älsk 

värt sinnelag, redbar karaktär, var 
dad uppfostran och ett gott förstånd. 

Ingen enda begärde lärdom. I® 
gen enda nämnde förmögenhet elkf 

god samhällsställning. ( Vad som 

dock mest förvånar är, att ingen eT1 

da sade något om skönhet eller ut 

seendet över huvud taget, något som 
ju dock, enligt erfarenheten, spel# 

en just ej oviktig roll i föreligg3^ e 

fråga. Förklaringen ligger nog däri' 

att det är något helt annat att i W 
och ro sitta och fundera ut en idea 

hustru åt sig än att välja en bru 

I förra fallet talar det nyktra f°! 
ståndet, i det senare råder kä)isan 

med suverän makt. 

CXcettaà 
Vanilj Choklad N:r 4. 

Förnämsta svenska fabrikat. 
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OffenWfla nöje«. 

L I L L A  t e a t e r n .  
Varje afton kl. 8 e. m. 

Söndag tvä förest, kl. 7 o. 9. 

£n niga bland pigor 

Lisebergs'Friluftsteater. 
Varje afton kl. 8. 

Skrattsuccèsen 

nen gamla herrgården. 
i i 3 akter av Oscar Wennersten. 

Slottskogens Friluftsteater. 
ktion- Gerda Thomée och Carl Barcklind 

D ' Varje afton kl. 8 

Inspektor« på Siltala. 
Tel. 12084 kl. 12-2. 

I 
I Vita Bandet! 
I slottsskogen 
I MUSIK VARJE AFTON [ 

av en avdelning ur 

I Göteborgs Symfoniorkester. 
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-=Var lunchar manA 

bäst? 
Çggers Sommarterass 

Rich Konditori - Restaurant, Kors
gatan 13, 1 tr. Tel. 107 79 

Stora Teaterns Restaurant 
£uftigask och soalaste i staden 

Tel. 3273 

Vita Bandet 
Kungsgatan 41 - Telefon 107 89 

Vollmers ITleeths, Thesalong 

En fråga och 
ett svar. 

Det fanns en tid, då kvinnor inte 

brydde sig om mat, då de på en 
tågresa lika gärna tärde sina med« 

havda smörgåsar som de på järn« 

vägsrestauranten intogo en god mid< 

dag, då husfaderns bortavaro be« 
tydde en oerhörd försämring av den 

husliga matsedeln, då den självför« 
sörjande kvinnan levde på torrskaff« 

ning o. s. v. Denna kvinnliga oförs 

ståelse för att maten dock är halva 

födan — kanske också pänningfrågan 
spelade in! — håller på att försvinna 

och kvinnorna börja verkligen att 

både med intresse och nöje tänka på 

maten, inte bara för släktets manliga 
del utan även för sin egen. Och nu 

äro vi äntligen framme vid den 

springande punkten i den här be« 
trakteisen. 

Låt oss antaga — 

Ni kommer till Göteborg antingen 
som tillresande från annan ort eller, 
bofast som ni är i staden, endast 

från sommarnöjet för att verkställa 
antingen de angenäma inköpen i de 

hundra och en damaffärerna eller 
den verkligt tunga pålaga, som kal« 

las torgning, och ni behöver något 

som ytterligare ökar livets behag 
e^er som kan återställa era hårt an« 
strängda krafter. Var skall ni luncha? 

Till svar på denna fråga hava vi 
anskaffat några annonser, som ni 

återfinner här ovan under det vac« 

kert dukade inbjudande bordet. 
Stora teaterns restaurang där uppe i 

andra våningen känner ni till den ? 

G°r ett besök och ni skall bli för« 
tjust i dess luftiga svala matsal och 

En enda röst. 
Några reflexioner i anledning av 

Hyreslagens avskaffande. 

Den panik som förutspåddes skola 
uppstå hos svenska medborgare, se

dan hyreslagens avskaffande med 

en enda rösts majoritet gått 
igenom, har hittills grasserat 

endast i tidningsspalterna. Den sto

ra förhyrande allmänheten har tagit 

förlusten av kristidslagarnas sista 
skyddspatronat med ett förvånande 

lugn. Huvudstadstidningarnas plöts

liga överfyllda annonsspalter med le

diga våningar med tydligt utsatta 

hyrespris och utan en blinkning om 

oerhörda avträdessummor ha också 

än en gång visat att allmänheten allt

jämt besitter den divinatoriska för 

måga som gör dess röst till Guds 
röst. 

Apropå röst fylles man av undran 
vilken röst det var som uppe i riks

dagen räddade situationen för sven
ska folket. Och vilka som voro den 
na rösts motiv. Den som skriver 

dessa rader hyser den bestämda upp
fattningen att de voro av i högsta 

grad privatpolitisk natur. Att man 
har att söka pudelns kärna i den 

världsbekanta frågan : Où est la 

femme ! 
Ty det har varit synd om många 

äkta män under dessa våningsbris

tens redan framfarna dagar. Synd 
om dem, när deras fruar börjat van

trivas i de våningar de redan haft, 

och uppdraget blivit lagt på mannen 

att skaffa en ny. Det är många förut 
lyckliga äktenskap som under dessa 

år blivit härden för dagliga tvister 

och scener på grund av endast detta 

problem. 
Mannen har i ett sangviniskt 

ögonblick lovat hustrun en ny be

kväm och solig våning i stället för 

den gamla förfallna, kalla, och trån
ga, som nu frestar på hennes hälsa 

och lynne, och hustrun har trott på 

hans löfte. Morgon, middag och 

kväll har hon frågat honom, om han 

lyckats. 
— Min vän, har han slutligen sagt, 

bed mig ta ned en stjärna från him

len och jag kan lika gärna göra det 

som att skaffa en våning, när ingen 

våning finns. 
Pang! Härmed har husfriden o-

hjälpligt skjutits i sank. 
Frun har upprörd erinrat om alla 

de människor hon hört fått våningar 

och om vännerna Djurströms som 

hon vet fått det. Men förklaringen 

ligger i öppen dag. Hr Djurström 
är en man med energi, en man som 

kan . . . Och mannen har nu fått 

veta att han ingen man är, att han 
icke bryr sig det minsta om vad hans 

familj får lida genom golvdrag, drop

pande tak, rykande kakelugnar och 

det eviga, osunda mörkret åt norr. 
Och temat har malts som på kvarn, 

dag ut och dag ' in, men alltid lika 

resultatlöst. 
Jag undrar om den röst som av

gjorde i riksdagen tillhörde en sådan 

man. I så fall måtte han ha reso

nerat: Värre än nU kan det ej bli. 
Hyresnämnden har icke kunnat 

skaffa mig en ny våning, ej heller 

förhindra att min gamla höjts med 

50 proc. Livsmedlen kommo, när 
livsmedelskommissionen föll — åter

står nu att se vad som kommer, när 
hyresnämnden är borta. Also — lass 

basen ! 
Och han har skrivit de betydelse

fulla bokstäver, vilkas verkan redan 
nu kan förnimmas ute på den all

männa hyresmarknaden, och som vi 
hoppas även snart nog inom äkten
skapen skola sona vad bostadsbris

ten så länge brutit. 
En redan försonad Xantippa. 

i den materiella vältägnad som där 
judes. — Eller ni kommer med 

e er skall med tåget, och alldeles 
v'd statens station har ni Eggers 
S2m*^s, där ni finner just den 

ykt ni söker, en ljus luftig sal, 
gott bord och utanför Drottning« 

orgets starka trafik, mot vars rast» 
os et den vila ni just njuter kon« 

tra^"ar så behagligt. 

nner ni er i stadens affärscent« Befi 

s 
m ^ar ni ^ollmers'Meeths tesalong , 0 

m en åkande oas att fly hän till. ' sina facila priser. 

En ljus, väl ventilerad lokal med ett 

överflöd av alltid friska blommor, en 
frestande buffet och liksom de nyss 

nämnda ställena ett lunchbord att 
glädjas över. Glöm ej heller kon« 

ditori*restaurangen Rich, ett trevligt, 

lugnt ställe med välskött kök och en 

briljant utsikt över de båda livligt 
trafikerade Kungs« och Korsgatorna 

i vars korsning det ligger, samt ej 

heller Vita Bandet i det gamla patri« 

cierhuset Kungsgatan 41, en restau« 

rant som blivit populär icke blott 

för sin vackra lokal utan även, och 

främst, genom sitt goda bord och 

Från läse
kretsen. 

Hur sprid es smittan? 

Redaktionen av Kvinnornas Tidning. 

Med djupaste intresse och er

känsla till författaren har underteck
nad läst den utomordentligt manan

de och behjärtansvärda artikeln: 
Hur sprides smittan? införd i n:r 24 

av Eder ärade tidning. 
De av det allmänna rättsmedve

tandet tanklöst förbisedda synpunk
ter som däri framläggas väcka håg
komsten av ett för en sida av frå

gan betecknande samtal, som insän
daren av dessa rader vid ett tillfälle 

hade med en fängelsedirektör vid ett 
av landets större länscellfängelser. 
Som dessa uttalanden av en sällsynt 

upplyst, human och i allo vördnads
värd man, vilken under mer än en 

halv mansålder genom dagliga besök 
och samtal i cellerna följt fångarnas 

liv, helt visst kunna påräkna ett all
männare intresse, vore jag förbun
den att genom Eder värderade tid
ning få dem förda vidare till läse

kretsens kännedom. 
Samtalet ifråga föranleddes direkt 

av en del sensationella referat som 
just då genomgingo pressen från en 

pågående och synnerligen pinsam 
rättegång. 

Jag hör ännu det förakt och den 
harm som genomtonade hans ord, då 
vi kommo in på detta ämne. För ho

nom, som kände det djupa lidandet 

innanför fängelsets murar, och som 
i fångarna lärt sig se icke en hop 

dömda brottslingar utan ångerfulla, 
olyckliga och beklagansvärda männi

skor, framstod varje sensationellt 

referat från rättegångssalarna så
som fullkomligt ovärdigt den press 

som framförde det och varje brott
målsreferat över huvud såsom en fö

reteelse utan allt offentligt berätti

gande. 
Han uttalade såsom sin oförbe

hållsamma mening att referenterna 
icke veta, vad de göra. Om de kän
de verkningarna av sina handlingar 
så väl som han, skulle de enligt hans 

förmenande sannolikt aldrig mera, i 

syfte att skriva något rafflande för 

läsekretsen, beträda en rättegångssal. 
En mångårig erfarenhet hade lärt 

honom, att ingenting synes den 

brottslige så fruktansvärt som an

blicken av dessa män kring referent
bordet, som under förhöret i detalj 

nedskriva hans förnedrings historia 

för att sedan sprida den i tusentals 

exemplar till en sensationslysten all

mänhet. 
För mången fånge blir medvetan

det att hans namn cirkulerat i alla 

tidningar det ständigt blödande och 

oläkliga såret under hela hans fän
gelse-, ja kanske livstid. Han kan 

avtjäna sitt straff, han kan genom ett 
exemplariskt uppförande återvinna 

sin omgivnings förtroende —1 men 

detta, vad han förlorat genom ett 

offentligt vanhedrat namn — kan al

drig gottgöras. 
I stället för att längta efter befri

elsens timme fyller den honom med 
fruktan. Vad väntar honom när han 

kommer ut? Han är ju en redan 
socialt dödad man. Offentlig nesa 

vilar icke allenast över honom själv 
utan även över dem som oförskyllt 

fått lida med honom för hans brott 
— kanske en åldrad moder, en oför

vitlig fader, syskon, som fått sin ba
na stäckad, en av sorg bruten hustru, 
oskyldiga, men genom hans förned

ring brännmärkta barn. 
Min sagesman hade på * sin an

svarsfulla post sett så mycken för
tvivlan skapas kring ett brott enbart 

genom det hjärtlösa och upprörande 
sätt, varpå det offentligen behandla
des, att han var fullt och fast över

tygad om, att ingen referent, som 
sett detsamma, någonsin mer skulle 

vilja fatta i en penna för "att bidraga 
till detta eländes vidare utbredning. 

När det dock icke förty i våra 

dagar blir alltmera vanligt att jätte
rubrikerna förbehållas alla slags kri

minella företeelser inom våra sam
hällen, medan allt gagneligt männi
skoverk får nöja sig med en vida an
språkslösare plats, har en artikel som 
"Hur sprides smittan?" framlagt 
ett allvarsord, som icke får falla till 

marken och glömmas. 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp-
& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913. 

Det kunde vara av allra största in
tresse att veta hur andra bland en 

för grov sensationslystnad anklagad 
allmänhet ställa sig till frågan. Är 
det verkligen så att det finns män

niskor som beredas en njutning ge

nom att dag efter dag, vecka ut och 
in så långt året är läsa om sina med
människors olycka och fall? Eller 

rör sig icke fastmer på djupet av 

många människors rättsmedvetande 
en annan känsla vid läsandet av des

sa ohyggliga eller tragiska skildrin-

gar — en känsla, om icke alltid av 
medlidande, så av olust och obehag 

att få fantasien förorenad, tanken 

förd in på motbjudande vägar och 
över huvud hela uppfattningen om 
mänskligheten förskämd. 

Om det är alla eller endast ett få
tal av allmänheten som känner det 

så är ju omöjligt att avgöra. Min 
tro är att det är många. Min djär
vaste dröm att det en gång skall bli 
alla. 

Kvinnornas Tidning, som öppnat 

sina spalter för frågan, skulle kan
ske även genom en vädjan till sin 

läsekrets om dess uttalande i ämnet 
kunna bringa upplysning i spörsmå

let, huruvida skulden till att dessa 
andliga pesthärdar vidmakthållas 

ligger hos allmänheten — eller om 

densamma är att söka på annat håll. 

E. W. 

Frigivna fångar. 
Till Kvinnornas Tidnings Redaktion. 

Anhålles att plats för nedanståen

de meddelande benäget måtte bere
das i Eder ärade tidning. 

Eftersom vi kvinnor nu äro nog 
lyckliga att ha en egen tidning, ta

ger undertecknad sig härmed frihe

ten bedja få använda detta organ för 
ett upprop till vårt lands kvinnor. 

Hur skulle det vara om alla kvin
nor över hela landet enades i den 

punkten, att, i likhet med vad som 

sker inom barnavården med tillsät

tande av barnavårdsmän, även i fall 
rörande de frigivna tvångsarbeter-

skorna, utse lämpliga vårdarinnor, 

vilka skulle ha till uppgift att taga 

sig an flickorna och bistå dem med 
hjälp och råd, så att de verkligen 

kände sig äga ett stöd och någon 

som ville dem väl, höll av dem, trots 

allt, och ville lägga framtiden litet 
tillrätta för dem — en vårdarinna 

för både deras kropp och själ — när 

r 

jtyheter i 

Uienerblusar 
bäst och billigast 

hos 

FRIBEBG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. — Tel. 7235 

I  VARJE 

S V E N S K T  H E M  

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon« 

stens och littera« 

turens område 

läser man 
n u m e  r  a  

GÖTEBORGS H10ELS-

OCD SJÖFARTSTIDNING 
j  

De bästa HANDSKAR 
och det rikaste urval 

Drottningg. 24 HÅNDSKK0MPÅNIET}?379 

de efter frigivningen utkomma och 
oftast ha känslan av "att alla peka 
finger åt dem". 

Vi ha ju visserligen föreningar 

och institutioner av olika slag, som 
ha till uppgift bl. a. att omhänder

taga frigivna, men jag tror ändå in
te att resultaten på denna punkt bli

vit så stora. Hur skulle det vara om 
inom husmoders-, sy- och skyddsför

eningar bildades ett råd, som hade 

till uppgift att anmoda kvinnor om 

att bli en de kvinnliga fångarnas vän 
och vårdarinna. Jag tror detta är 

ett ämne, som ligger oss alla kvinnor 
varmt om hjärtat och alla känna vi 

säkert starkt ansvaret gent emot vå
ra fallna stackars systrar, och jag 

tror vi böra anse det som vår plikt 
att söka utplåna denna svarta fläck 
från samhället. 

I samband härmed ville jag fråga. 
Skulle det inte kunna låta sig göra, 
att, i likhet med vad som sker i Dan
mark beträffande "Faengselhjälpen", 

i Eder ärade tidning gratis på tider 
då det kan låta sig göra, få införa 

annonser angående platsanskaffning 
åt de från anstalten frigivna tvångs-

arbeterskorna. 
Jag har blivit upplyst om, att så 

gott som alla danska tidningar gra
tis emottaga dylika meddelanden om 

att plats sökes av de straffade och 

frigivna och att detta system har lett 

till synnerligen goda resultat, varför 
jag, i denna samhällets gemensamma 

-Sommarmöbler-' 
Trädgårdsmöbler 

Hängmattor 
Vilstolar 

Lastvagnar 
Crocketspel m. m. 

Göteborgs Slöjdmagasin 
Kyrkogatan 26 
Vid Domkyrkan. 

1MR 8 DAG 
"en verkligt först
klassig illustrerad 
tidskrift ' 

" med gedigen 
och fint kultiverad 
ton ' 
SÄGER DAGSPRESSEN 

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

PRENUMERERA Å NÄRMASTE 
POST ANSTALT ELLER BOKHANDELt 

^ Skodon 
Bäst 

och största urvals 
Billigast. 

51 Kungsgatan 51 

angelägenhet, vågar bedja Redaktio
nen godhetsfullt taga initiativ till ett 

dylikt förfaringssätt även i vårt land 
genom upplåtande av plats i Eder 
tidning för dylika annonser. 

Det gäller naturligtvis att få dessa 
flickor utplacerade i goda hem på 

landet eller på ett ordentligt arbets
fält, om de för framtiden skola kun

na räddas och bliva nyttiga samhälls

medlemmar. Faran för dessa kvin
nor är ju, att de, om de vid utskriv

ningen härifrån icke ha något arbe

te, åter och åter komma hit. Det är 
för att om möjligt slippa- få dem att 

gå ut och in i anstalten, utan i stäl

let få dem till att bli goda och dugli

ga arbetare i samhället, som jag dris

tat mig tillskriva Eder. 

Jag tillåter mig sluta med några 
ord ur Kvinnornas Tidning: "Vad 

vi behöva är färre reformatorer, men 

flera som verkligen uträtta något". I 
hopp om att dessa mina rader kom
ma att leda till några initiativ och 
goda resultat, vill jag endast till slut 
tillägga, att alla upplysningar som 
önskas, med största beredvillighet 

skola bliva lämnade. 
Högaktningsfullt 

Ingrid Wisén. 
Assistent vid Statens tvângsarbets-

anstalt i Landskrona. 

Tersonfiç âyçien 
fordrar att ens linne blir ordent
ligt rentvättat. Koka det med 
Tomtens Tvättpulver. Ni kan då 
vara lugn. Det blir fullkomligt 

rent. 

Den som övertog 
rollen 

Av 

MARY CHOLMONDELEY. 

Övers. fr. engelskan för denna tid

ning av —e. 
(3) 

Var och en hade brått att komma 

hem. Marion dröjde ett ögonblick i 

samtal med regissören, och så gingo 
de ut tillsammans genom den kungli
ga logens privat-utgång, där hennes 

vagn väntade. Just som de nådde dör

ren kallade någon på regissören, och 

en vaktmästare släppte ut henne. 
Vid sidan om vagnen i regnet stod 

Delacour och höll vagnsdörren öppen. 

Han var klädd i en trådsliten över

rock och höll sin hatt i handen. 
Åter möttes deras ögon i en lång 

blick. Hans, dyster, melankolisk, öd

mjuk, hade en bön i sitt djup. 
Hon tycktes innesluten i ett stål

harnesk, som omöjliggjorde både ord 

och rörelse. Hon tackade honom o-

hörbart. 
Han stängde vagnsdörren, sade 

"hem !" till kusken och vände sig bort. 

Vagnen rullade bort. 
Då brast något i Marions inre. 

Hennes andra jag: kvinnan, den 
verkliga kvinnan, den hos henne, som 

hön låtit hungra och törsta och hållit 

nere, reste sig och ropade förtvivlat: 
Förlåt honom! Vad är livet utan 

honom. Tänk p,å dessa sista 10 år. 

Fanns där en dag under dessa långa 
år då du inte längtade att bara få se 

honom. Fanns där en enda dag, som 
du inte gärna hade offrat din rikedom 
och lyx för en koja med honom? Och 

nu har han åter kommit i ditt liv. Han 
älskar dig ännu. Skall du förlora ho
nom på nytt? Du var ofördragsam 
och du vet det. Gå tillbaka till ho

nom, knäböj på gatan och bed om 

hans förlåtelse. Fort! Fort! — in

nan det blir försent. 
Den andra kvinnan hos henne, hon 

som övergivit honom, slöt sina öron. 
"Nej, nej, jag hade starka skäl för 

att bryta med honom, och dessa skäl 
äro de samma i dag som för tio år 

sedan." 

I det fallet, sade den andra förakt

ligt, våga aldrig säga att du älskade 
honom. Ty det är en lögn. Din kär

lek bestod i vackra ord, i högmod och 

själviskhet — och kanske ett inslag 

av lidelse. Vad för intresse har du för 
honoh? Vänd icke om. Du älskar 

honom inte. Du har aldrig älskat ho
nom. Aldrig. Aldrig. Och han vet 

det. Han upprepar det för sig själv 

— i detta ögonblick. 

Hon lät vagnen hålla. — Hon 
skälvde så, att hon knappt kunde få 
fram orden när hon bad kusken vän
da och köra tillbaka till teatern. Han 
vände långsamt, ty också hästen ville 
hem, men inom några minuter var 

hon åter vid privat-ingången till tea
tern. Dörren var stängd. Ingen män
niska var att se i den lilla gatan, en 
cul de sac. Lampan över dörren var 

släckt. Hon steg ur och ringde — en 
gång, två gånger — väntade — ringde 
ännu en gång. Men då blév det henne 
klart, att alla skyndat sig komma hem, 
ty redan såg man den första dagnin-

gen Î skyn. Hon gick långsamt och 

motvilligt tillbaka till vagnen och for 
hem, darrande i hela kroppen. 

Men det gjorde ju ingenting. Ho» 
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om hela läkarevärlden såväl här i 
England som utomlands." 

"Jag är en lärjunge till M. Coué", 
skriver mr James Douglas i "Daily 
Express", "därför att jag vet att an
den behärskar världen utanför krop
pen liksom den värld som finnes in

om kroppen. Om hela världen kun
de förmås att tro, att världen dag för 
dag i alla avseenden blir bättre och 

bättre, skulle också världen bliva 
bättre. Men världen har i stället fal
lit i den vanan att tro, att den 
dag för dag i alla avseenden blir säm
re och sämre. Alla säga ^tt allt är 
uselt i denna den uslaste av alla värl
dar. Vi höra dessa olyckstjut och vi 

deltaga själva i tjutet. — Om alla 
tidningar i varje stad, i varje land 
ville uppstämma en munter körsång, 
buren av glättigt hopp skulle olycks-
tjutet drunkna däri och världen bli 

bättre och bättre. 
Det är inte nog att säga, att man 

själv varje dag och i alla avseenden 
blir bättre och bättre. Man måste 

också tro att alla andra människor 
undergå samma förvandling till det 
bättre. Optimisten är altruistisk och 

pessimisten egoistisk. 
Altruist är den man, säger M. 

Coué, som finner glädjen utan att sö
ka den, och pessimist är den, som sö

ker glädjen utan att finna den. Pes
simism är den mest ytterligtgående 
formen av egoism, optimism är den 
högsta formen av altruism. Det är 

själviskt att vara dyster, ty dysterhet 
är en smittosam sjukdom, mot vilken 

säkerhetsåtgärder böra vidtagas. Det 
borde finnas isoleringssjukhus för 

dystra människor." 

"Det finns, så långt vi förstå, en

dast sunt och gott i den Couéska för
bättringsmetoden", skriver "Daily 
Chronicle". "Tänk er själv frisk! 

Tänk er själv glad! Kasta bort alla 

sjukliga inbillningar! — Kan man 
tänka sig en bättre sinnesförfattning 

för livets alla förhållanden än den-
O" na r 

"Westminster Gazette" skriver : 

"Utan tvivel spelar M. Coués person

lighet en viktig roll i hans kurer. Pa
tienten går full av förtroende till ho
nom, men till sist måste han dock 

söka hjälpen hos mig själv, enär M. 
Coué aldrig med maktmedel griper 
in. Han ordnar till den hälsogivan<le 

föreställningen, men det är endast 

patienten själv som genom att upp

taga denna föreställning som egen 
övertygelse kan förläna den helande 

kraft. Vi börja just nu att få ett 
första begrepp om det vittomfattan

de inflytande som utövas på vårt dag
liga liv av de suggestioner, vi från 

skilda håll mottaga. M. Coués bidrag 

till vår kunskap i detta ämne är sär

skilt värdefullt." 

"Det är", skriver "The Nation", 

"ett slags helbregdagörelse genom 

tron, vunnen i kraft av patientens 

personliga inbillning. Ingen förnekar 
inbillningens makt. Vem har icke 

sett en moder 'kyssa det onda stället 

gott', varefter barnet tystnar och icke 

längre känner någon smärta. Vem 

har icke haft tillfälle se huru ett barn 
känt smärtan fördubblad genom om
givningens okloka deltagande? I bå

da fallen är det barnets fantasi som 
är i aktivitet, till ont eller gott, ehuru 

suggestionen ju kom utifrån." 

Vi nöja oss med dessa citat, vilka 
böra hava visat våra läsare att det 
ändå kanske ligger något i den Coué
ska trollformeln och att den kan vara 
värd ett experiment. 

Det bör tilläggas, att helbregdagö
relse genom tro är en företeelse, som 

länge varit känd. Man har i allmän
het antagit, att den verkande kraften 

funnits utanför den sjuke. Men från 
vetenskapligt håll har även påpekats, 
att den helande kraften funnits inom 
den sjuke själv. 

"Hur kan denna tro återskänka 
hälsa ? har vid ett tidigare tillfälle d :r 
S. frågat i den danska tidskriften 

"Meddelanden till den kristliga läka
reföreningen", i vilken han recense
rat ett vetenskapligt verk i ämnet. 
Hans svar blir : "Den nyare tidens 

moderna forskning ger oss några för
klarande anvisningar: det undermed
vetna själslivet är ständigt sysselsatt 

med att vidmakthålla den jämvikt, 
som vi kalla hälsa. 

Tro kan stimulera det undermed
vetna själslivet, vilket, såsom ofta vi

sas hos hysteriska personer, är i stånd 
att framkalla vilka lekamliga föränd

ringar som hälst, från temperatur

stegring till sår och andra kroppsliga 
åkommor. Med hänsyn till helbreg-
dagörelsen förhåller det sig principi

ellt på samma sätt." 
Intet nytt under solen! Men det 

nya med M. Coué är att han funnit 
ett system för ihelbregdagörelsen, att 

han skänkt sin trollformel ! 

n 
Internationella kvinnorådet, för 

vars arbetsuppgifter vi redogjorde i 
föregående nummer i samband med 

omnämnandet av dess exekutivmöte 

i Haag, kommer att ha en liknande 

sammankomst i Köpenhamn år 1924. 
Sitt nästa världsmöte 1926 kommer 

förbundet att förlägga till Amerika. 
Rådets nuvarande president, schwei

ziskan Madame Chaponière-Chaix, 

har på grund av. sjuklighet avsagt 
sig denna befattning, vilken för åter

stoden av femårsperioden eller till 

1926 upprätthålles av lady Aberdeen 

som före Madame Chaponière-Chaix 
innehade denna krävande post geh 

skötte den på ett överlägset sätt. 

Från det nu avslutade Haagmötet 

hava vi mottagit ett referat, för långt 

att i sin helhet återgivas. For att 
emellertid visa vad mötet sysselsatte 

sig med meddela vi här nedan några 
av de ämnen, som diskuterades : 

Rörande frågan "Kvinnornas in

sats i bekämpandet av könssjukdo

mar" höllos föredrag av bl. a. doktor 

Wester-Hallberg, Stockholm, som 
redogjorde för den svenska lagstift

ningen ifråga om könssjukdomar, 

doktor Gertrud Bäumer, Berlin, som 

lämnade en motsvarande redogörelse 

för tyska lagstiftningsåtgärder samt 

av mrs Morgan, London, som be

handlade frågan från moderns stånd
punkt. I diskussionen om kvinnoröst

rätten med hänsyn till kvinnornas 

ställning till de olika politiska parti
erna, till den allmänna moralen o. till 

kvinnornas deltagande i samhällsar

betet höllos föredr. av mrs Shackey, 

England, den franska advokaten 
M :me Vérone, holländskan Nina 

Mônema och doktor Maria Lüders, 

Aktiebolaget  
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II. 
Englands redan klassiska littera

tur skulle varit oerhört mycket fatti
gare utan Charles Dickens namn. 

Den som ännu ej läst hans berömda 
roman David Copperfield har en stor 

njutning kvar i livet. 
Nu i erinringen står den store brit

tens verk för mig såsom några fjär
ran, men välbekanta platser, vars 

träd jag hört susa, vars gator och 
vägar jag gått, och vars människor 
jag känt under en hel livslängd. 

Denna känsla är hos mig så stark 

att det i högsta grad skulle förvirra 
mig, om jag exempelvis en dag stod 

på Yarmouths strand och ej återfann 
mr Peggottys pråmhus eller bland de 
på stranden promenerande plötsligt 

fick se mrs Peggotty Barkis' fryntli

ga trotjänareansikte eller åtminstone 
mötte människor som kunde ut

peka det hus, vari hon bott. Så 
livslevande har hon vandrat in i min 

inbillning direkt från Dickens ro
man och existerar alltjämt däri mera 

livslevande än hundratals människor 

som verkligheten fört mig samman 

med. 
I vilken roman över huvud lyser 

vardagsrummets vinterlampa med 
klarare sken, träda människorna dig 

närmare än i Dickens David Copper
field. Vem ser ej den sällsamma up
penbarelsen miss Betsey Trotwood, 

ryggar tillbaka för svärtan i mr 

Murdstones karaktärsfasta blick och 
följer med spänning och undran det 

äventyrliga herrskapet Micawbers 
alltid lika spännande och undersam

ma livsöden. När har någonsin en
gelsk humor eller någon humor i 

världen skapat ett dråpligare galleri 

av människor i en mera förtjusande 
ram av poesi och vardag än Dickens 

i denna roman ! Den ende av bokens 

personer man aldrig riktigt tydligt 
ser för sina ögon är David Copper

field själv. Men han förnimmes des

to starkare som bokens blick och själ. 
Och ville man giva denna blick och 

själ en synlig hamn skulle den o-

frivilligt antaga de skaldiskt själ

fulla och aristokratiska dragen i för

fattarens egen bild. 
När man betänker vilken slump 

det ofta är som avgör, huruvida man 

kommer att läsa en bok eller icke, så 

är jag särskilt varmt tacksam den 
slump som förde David Copperfield 

i mina händer. En sådan bok gör li

vet många dagar soligare och rikare 

och synes mig många gånger över

glänsa det arbete som annars av 
flera sättes främst bland Dickens 

verk, den även i sitt slag underbara 

och ouppnådda romanen Lilla Dorit. 
Det är som att ur solskenet träda 

in i skuggan att efter dessa båda 

T R E V L I G  O C H  I N T R E S S A N T  

Berlin. •— I fredsfrågan talade mrs 

Corbett-Ashby, London, M :me Avril 

de St. Croix, Paris, frau Minor, Wi

en, och mrs Rieder, Amerika. 

* 

Den tyska kvinnliga naturforska

ren fröken Hedwig Fitzler har ut

nämnts till ordinarie professor vid 

universitetet i Rio de Janeiro och 

samtidigt kallats till hedersdoktor 
vid universitetet. Professor Fitzler 

har bl. a. särskilt utmärkt sig vid 

genomforskandet av Amazonflodens 

gebiet. 
* 

Brasilien har i dagarne fått sina 

första kvinnliga flygare. Det var tre 

som samtidigt erövrade sina certifi-

kat. 

RJREtt Ca., 

F A R S  K A  
N Y H E T E R .  

V Ä R D E F U L L T  
I N N E H Å L L  

GÖTEBORGS 
MORGONPOST 

Den största 
morgontidningen 

böcker nämna Dostojewskys Raskol-

nikow. I hela världslitteraturen in

tar den ett rum för sig. Det är ett 
underverk, som förblir författarens 

hemlighet, hur denna bok skrivits, 

hur hela detta oändligt fina nät av 

samvetskval spunnits och vävts sam
man, som slutligen fullständigt 

kringsnärjer och fäller brottslingen 

— ideologen Raskolnikow. Man ser 

ingen av detta arbetes fogar, ingen
ting är där gjort efter förebild, efter 

någon slags litterär norm. 

Hela boken verkar inspiration -— 
clairvoyans, ockultism. Man läser 

ett par sidor, gripes och förflyttas 

omedvetet in i denna egendomliga, 

ockulta stämning, som sedan med 
något av drömmens intensitet vilar 

över varje rad, varje ord i denna 

häpnadsväckande bok. 

Att söka skildra dess handling vo
re lika absurt som att söka ge ett 
begrepp om hur fascinerande en 

människa varit genom att visa hen

nes skelett. Handlingen är här det 

oväsentligaste. Det psykologiska 

händelseförloppet allt. Furst Kra-
potkin har i sin ryska litteraturhisto

ria anmärkt att sådana män som Ras
kolnikow icke mörda. Nej, i civili

serade, i lyckliga samhällen kanske 
icke. Och när det såsom här sker i 
Ryssland och sker såsom en följd av 

fattigdom, lidande och social förned

ring förlägger ej heller en sådan för

fattare som Dostojewsky tyngdpunk
ten till själva handlingen utan till 
det som följer efter densamma: 

Raskolnikows samvetskval. Man 

måste själv ha genomlevat en Dosto

jewskys sorgliga liv för att mäkta en 
sådan lidandets psykologi som den, 

vilken genomlyser hela denna märk
liga och patologiskt betonade roman 

vilken förutom rangen av ett enastå

ende analytiskt mästerverk även ut

gör ett av de fruktansvärdaste ana
tema den ryska intelligensaristokra

tien höjt mot en neslig despotisms 

outhärdliga kvalm och tryck. 
Hur strålande och friskt står ej 

mot detta verk Tolstoys väldiga 

fredsepos Krig och fred. Romanen 

hör, egendomligt nog, ej till Tolstoys 

mest lästa, ty givet är den en av 

hans allra yppersta. Det finns däri 

scener, karaktärer, djärva och ypper

liga målningar, som man aldrig glöm
mer. Flera utav dem torde ha varit 

upplevade, exempelvis den förtju

sande skildringen av två aV huvud

personernas sätt att förklara varan
dra sin kärlek — episoder från slag

fältet — den med utomordentlig må

lerisk styrka skildrade bacchanalen, 

typisk för hur överdådigt icke alle

nast Ryssland utan hela den civilise

rade världens jeunese dorée kan roa 

sig, den oförgätliga scenen där Tol

stoy på eget temperament ger svart

sjukan fritt utlopp m. m., m. m. Ett 

jätteverk av en rysk ädling, som sett 

sitt land i genomskäring alltifrån de 

yppersta kretsarna ned till de lägsta, 

och som sålunda samtidigt med en 

roman skrev ett stycke av Rysslands 

historia — en historia som redan nu 

i dubbel bemärkelse hör det förgång

na till. 
I. en följande och sista översikt 

skola erinras om ännu några av lit

teraturens främsta verk, som må

hända för en del av Kvinnornas Tid

nings läsare kunna bliva nya och 

kärkomna följeslagare under som

marens långa vilodagar. 
5. L. 

Goethe och Schiller. 
Stora mäns vänskap överleva så

som deras livsverk dem själva. Of

tast ha de i denna känsla för en för

trogen nedlagt så mycket av sina tan

kar och sitt hjärta, att den bildar en 

del av deras karaktär, deras liv. 
Goethes och Schillers vänskap är 

världsbekant. Förevigad bl. a. i den 
berömda dubbelstatyn i Weimar av 

de båda diktarna, var den grundad 
på en andlig överensstämmelse och 

jämbördighet, som fullkomligt bar 

över de stora olikheterna i deras na

turer i övrigt. De förblevo ej såsom 
Tegnér och Geijer inom den svenska 

litteraturen dessa båda örnar som 

från skilda klippspetsar undrande 
och utan närmande betraktade var

andra. 
Sedan Goethe och Schiller mötts 

skildes de icke mer. Om Goethe var 
spegeln, som med klarhet och san

ning återgav tingen, var den 10 år 
yngre Schiller kratern i ständig e-

ruption. De voro båda geniala nog 

att fullt kunna uppskatta varandras 
värde och båda stora nog att kunna 

erkänna det. I Tyskland fanns vid 
denna tid icke en diktarande till av 

deras monumentalitet. 
Schillers alltför tidiga bortgång 

blev därför eckså en av Goethes svå

raste förluster. Heinrich Voss be
rättar i sin brevsamling en ganska 

sällsam episod, som antyder att Goe
the redan månader i förväg anat 

densamma. 
Sista nyårsdagen Schiller levde .— 

år 1805 — skrev Goethe ett gratula

tionskort till honom. Vid genomlä
sandet märkte han, att han ofrivil

ligt skrivit "den sista nyårsdagen" i 
st. f. den ånyo inträdda eller något 

liknande. Fylld av skräck rev han 

sönder kortet och begynte skriva ett 

nytt. Men även denna gång kunde 
han endast med möda avhålla sig 

från att skriva något om "den sista" 

nyårsdagen. 
Hans aningar skulle fort nog be

sannas. Schiller, som länge lidit 

av en vacklande hälsa, nedlades kort 

därefter på den sjukbädd, som väl 
dock ingen på verkligt allvar förut

såg skulle bli hans sista. Endast den

na omständighet förklarar den be

störtning, som vid budskapet om 

hans död den 9 maj på e. m. grep 

vänkretsen omkring Goethe. Ingen 
hade mod att framföra den sorgliga 

underrättelsen. En av vännerna i 
diktarens närmaste omgivning av

lägsnade sig upprörd och utan att ta
ga avsked, bland de övriga rådde en 

allmän nedslagenhet och förvirring. 

Gripen av onda aningar sade Goe

the slutligen : 
— Jag märker det, Schiller måste 

vara mycket sjuk? 
Men ingen vågade säga honom 

sanningen, och själv liksom fruktade 

han att nalkas den. På natten hörde 

man honom gråta. Följande morgon 

sade han till en väninna: 
— Icke sant, Schiller var mycket 

sjuk i går? 
I stället för att svara började den

na att snyfta. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

SOMMARHATTAR! 
Utsökt fina och vackra. 

Paradis, Cross, Esprit, 
Blommor och Plymgar
neringar synnerligen för-

delaktigt hos 

Hildur Sandegren ïeiT9!^; 

— Han är död ? •— frågade Goethe 
med fasthet. 

Sanningen stod nu med ens klar 
för honom. Och överväldigad be

täckte han ögonen med sina händer. 

Ert obehärskad klagan och jäm

mer låg Goethes hela karaktär emot. 

Även i sin djupaste smärta bevarade 
han denna för honom utmärkande 

jämvikt och överlägsenhet inför si

tuationen, som vid det bekanta mö

tet mellän Napoleon och Goethe för

anledde käj såren att yttra de bevin
gade orden: Voilà, un homme! (Se 

där en man ! ) 
De närmaste dagarna efter Schil

lers död undvek han människor och 
slöt sig inom sig själv. När. han se
dermera talade om den bortgångrie 

var det endast för att återkalla de 

vackraste minnena från deras sam
levnad och i erinringen framkalla 

bilden av denna underbara person
lighet, hos vilken allt, enligt Goethes 

egna: ord var stolt och storartat ut

om ögonen, som voro milda. Schil

lers sista brev till Goethe, skrivet d. 

24 april 1805, bevarade denne hela 

sitt liv såsom en helgedom bland si

na skatter. 

Kvalifikationerna. 
En lärarinna i ett amerikanskt col

lege för flickor intervjuade med 

tanke på sina disciplar ett tjugotal 
män, som hon kände, läkare, juri

ster, lärare, lantbrukare o. a. för 

att få reda på vilka egenskaper man

nen skattade högst hos kvinnan som 

maka. 
Varenda en satte som högsta kva

lifikation förmåga att väl sköta ett 

hem. Därefter kom som önskan n.r 
2 en god hälsa. En sjuklig hustru 

betecknades som den svåraste olyc' 

ka. Vidare önskade man självbe

härskning, ett jämnt, gott och älsk 

värt sinnelag, redbar karaktär, var 
dad uppfostran och ett gott förstånd. 

Ingen enda begärde lärdom. I® 
gen enda nämnde förmögenhet elkf 

god samhällsställning. ( Vad som 

dock mest förvånar är, att ingen eT1 

da sade något om skönhet eller ut 

seendet över huvud taget, något som 
ju dock, enligt erfarenheten, spel# 

en just ej oviktig roll i föreligg3^ e 

fråga. Förklaringen ligger nog däri' 

att det är något helt annat att i W 
och ro sitta och fundera ut en idea 

hustru åt sig än att välja en bru 

I förra fallet talar det nyktra f°! 
ståndet, i det senare råder kä)isan 

med suverän makt. 

CXcettaà 
Vanilj Choklad N:r 4. 

Förnämsta svenska fabrikat. 
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OffenWfla nöje«. 

L I L L A  t e a t e r n .  
Varje afton kl. 8 e. m. 

Söndag tvä förest, kl. 7 o. 9. 

£n niga bland pigor 

Lisebergs'Friluftsteater. 
Varje afton kl. 8. 

Skrattsuccèsen 

nen gamla herrgården. 
i i 3 akter av Oscar Wennersten. 

Slottskogens Friluftsteater. 
ktion- Gerda Thomée och Carl Barcklind 

D ' Varje afton kl. 8 

Inspektor« på Siltala. 
Tel. 12084 kl. 12-2. 

I 
I Vita Bandet! 
I slottsskogen 
I MUSIK VARJE AFTON [ 

av en avdelning ur 

I Göteborgs Symfoniorkester. 
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-=Var lunchar manA 

bäst? 
Çggers Sommarterass 

Rich Konditori - Restaurant, Kors
gatan 13, 1 tr. Tel. 107 79 

Stora Teaterns Restaurant 
£uftigask och soalaste i staden 

Tel. 3273 

Vita Bandet 
Kungsgatan 41 - Telefon 107 89 

Vollmers ITleeths, Thesalong 

En fråga och 
ett svar. 

Det fanns en tid, då kvinnor inte 

brydde sig om mat, då de på en 
tågresa lika gärna tärde sina med« 

havda smörgåsar som de på järn« 

vägsrestauranten intogo en god mid< 

dag, då husfaderns bortavaro be« 
tydde en oerhörd försämring av den 

husliga matsedeln, då den självför« 
sörjande kvinnan levde på torrskaff« 

ning o. s. v. Denna kvinnliga oförs 

ståelse för att maten dock är halva 

födan — kanske också pänningfrågan 
spelade in! — håller på att försvinna 

och kvinnorna börja verkligen att 

både med intresse och nöje tänka på 

maten, inte bara för släktets manliga 
del utan även för sin egen. Och nu 

äro vi äntligen framme vid den 

springande punkten i den här be« 
trakteisen. 

Låt oss antaga — 

Ni kommer till Göteborg antingen 
som tillresande från annan ort eller, 
bofast som ni är i staden, endast 

från sommarnöjet för att verkställa 
antingen de angenäma inköpen i de 

hundra och en damaffärerna eller 
den verkligt tunga pålaga, som kal« 

las torgning, och ni behöver något 

som ytterligare ökar livets behag 
e^er som kan återställa era hårt an« 
strängda krafter. Var skall ni luncha? 

Till svar på denna fråga hava vi 
anskaffat några annonser, som ni 

återfinner här ovan under det vac« 

kert dukade inbjudande bordet. 
Stora teaterns restaurang där uppe i 

andra våningen känner ni till den ? 

G°r ett besök och ni skall bli för« 
tjust i dess luftiga svala matsal och 

En enda röst. 
Några reflexioner i anledning av 

Hyreslagens avskaffande. 

Den panik som förutspåddes skola 
uppstå hos svenska medborgare, se

dan hyreslagens avskaffande med 

en enda rösts majoritet gått 
igenom, har hittills grasserat 

endast i tidningsspalterna. Den sto

ra förhyrande allmänheten har tagit 

förlusten av kristidslagarnas sista 
skyddspatronat med ett förvånande 

lugn. Huvudstadstidningarnas plöts

liga överfyllda annonsspalter med le

diga våningar med tydligt utsatta 

hyrespris och utan en blinkning om 

oerhörda avträdessummor ha också 

än en gång visat att allmänheten allt

jämt besitter den divinatoriska för 

måga som gör dess röst till Guds 
röst. 

Apropå röst fylles man av undran 
vilken röst det var som uppe i riks

dagen räddade situationen för sven
ska folket. Och vilka som voro den 
na rösts motiv. Den som skriver 

dessa rader hyser den bestämda upp
fattningen att de voro av i högsta 

grad privatpolitisk natur. Att man 
har att söka pudelns kärna i den 

världsbekanta frågan : Où est la 

femme ! 
Ty det har varit synd om många 

äkta män under dessa våningsbris

tens redan framfarna dagar. Synd 
om dem, när deras fruar börjat van

trivas i de våningar de redan haft, 

och uppdraget blivit lagt på mannen 

att skaffa en ny. Det är många förut 
lyckliga äktenskap som under dessa 

år blivit härden för dagliga tvister 

och scener på grund av endast detta 

problem. 
Mannen har i ett sangviniskt 

ögonblick lovat hustrun en ny be

kväm och solig våning i stället för 

den gamla förfallna, kalla, och trån
ga, som nu frestar på hennes hälsa 

och lynne, och hustrun har trott på 

hans löfte. Morgon, middag och 

kväll har hon frågat honom, om han 

lyckats. 
— Min vän, har han slutligen sagt, 

bed mig ta ned en stjärna från him

len och jag kan lika gärna göra det 

som att skaffa en våning, när ingen 

våning finns. 
Pang! Härmed har husfriden o-

hjälpligt skjutits i sank. 
Frun har upprörd erinrat om alla 

de människor hon hört fått våningar 

och om vännerna Djurströms som 

hon vet fått det. Men förklaringen 

ligger i öppen dag. Hr Djurström 
är en man med energi, en man som 

kan . . . Och mannen har nu fått 

veta att han ingen man är, att han 
icke bryr sig det minsta om vad hans 

familj får lida genom golvdrag, drop

pande tak, rykande kakelugnar och 

det eviga, osunda mörkret åt norr. 
Och temat har malts som på kvarn, 

dag ut och dag ' in, men alltid lika 

resultatlöst. 
Jag undrar om den röst som av

gjorde i riksdagen tillhörde en sådan 

man. I så fall måtte han ha reso

nerat: Värre än nU kan det ej bli. 
Hyresnämnden har icke kunnat 

skaffa mig en ny våning, ej heller 

förhindra att min gamla höjts med 

50 proc. Livsmedlen kommo, när 
livsmedelskommissionen föll — åter

står nu att se vad som kommer, när 
hyresnämnden är borta. Also — lass 

basen ! 
Och han har skrivit de betydelse

fulla bokstäver, vilkas verkan redan 
nu kan förnimmas ute på den all

männa hyresmarknaden, och som vi 
hoppas även snart nog inom äkten
skapen skola sona vad bostadsbris

ten så länge brutit. 
En redan försonad Xantippa. 

i den materiella vältägnad som där 
judes. — Eller ni kommer med 

e er skall med tåget, och alldeles 
v'd statens station har ni Eggers 
S2m*^s, där ni finner just den 

ykt ni söker, en ljus luftig sal, 
gott bord och utanför Drottning« 

orgets starka trafik, mot vars rast» 
os et den vila ni just njuter kon« 

tra^"ar så behagligt. 

nner ni er i stadens affärscent« Befi 

s 
m ^ar ni ^ollmers'Meeths tesalong , 0 

m en åkande oas att fly hän till. ' sina facila priser. 

En ljus, väl ventilerad lokal med ett 

överflöd av alltid friska blommor, en 
frestande buffet och liksom de nyss 

nämnda ställena ett lunchbord att 
glädjas över. Glöm ej heller kon« 

ditori*restaurangen Rich, ett trevligt, 

lugnt ställe med välskött kök och en 

briljant utsikt över de båda livligt 
trafikerade Kungs« och Korsgatorna 

i vars korsning det ligger, samt ej 

heller Vita Bandet i det gamla patri« 

cierhuset Kungsgatan 41, en restau« 

rant som blivit populär icke blott 

för sin vackra lokal utan även, och 

främst, genom sitt goda bord och 

Från läse
kretsen. 

Hur sprid es smittan? 

Redaktionen av Kvinnornas Tidning. 

Med djupaste intresse och er

känsla till författaren har underteck
nad läst den utomordentligt manan

de och behjärtansvärda artikeln: 
Hur sprides smittan? införd i n:r 24 

av Eder ärade tidning. 
De av det allmänna rättsmedve

tandet tanklöst förbisedda synpunk
ter som däri framläggas väcka håg
komsten av ett för en sida av frå

gan betecknande samtal, som insän
daren av dessa rader vid ett tillfälle 

hade med en fängelsedirektör vid ett 
av landets större länscellfängelser. 
Som dessa uttalanden av en sällsynt 

upplyst, human och i allo vördnads
värd man, vilken under mer än en 

halv mansålder genom dagliga besök 
och samtal i cellerna följt fångarnas 

liv, helt visst kunna påräkna ett all
männare intresse, vore jag förbun
den att genom Eder värderade tid
ning få dem förda vidare till läse

kretsens kännedom. 
Samtalet ifråga föranleddes direkt 

av en del sensationella referat som 
just då genomgingo pressen från en 

pågående och synnerligen pinsam 
rättegång. 

Jag hör ännu det förakt och den 
harm som genomtonade hans ord, då 
vi kommo in på detta ämne. För ho

nom, som kände det djupa lidandet 

innanför fängelsets murar, och som 
i fångarna lärt sig se icke en hop 

dömda brottslingar utan ångerfulla, 
olyckliga och beklagansvärda männi

skor, framstod varje sensationellt 

referat från rättegångssalarna så
som fullkomligt ovärdigt den press 

som framförde det och varje brott
målsreferat över huvud såsom en fö

reteelse utan allt offentligt berätti

gande. 
Han uttalade såsom sin oförbe

hållsamma mening att referenterna 
icke veta, vad de göra. Om de kän
de verkningarna av sina handlingar 
så väl som han, skulle de enligt hans 

förmenande sannolikt aldrig mera, i 

syfte att skriva något rafflande för 

läsekretsen, beträda en rättegångssal. 
En mångårig erfarenhet hade lärt 

honom, att ingenting synes den 

brottslige så fruktansvärt som an

blicken av dessa män kring referent
bordet, som under förhöret i detalj 

nedskriva hans förnedrings historia 

för att sedan sprida den i tusentals 

exemplar till en sensationslysten all

mänhet. 
För mången fånge blir medvetan

det att hans namn cirkulerat i alla 

tidningar det ständigt blödande och 

oläkliga såret under hela hans fän
gelse-, ja kanske livstid. Han kan 

avtjäna sitt straff, han kan genom ett 
exemplariskt uppförande återvinna 

sin omgivnings förtroende —1 men 

detta, vad han förlorat genom ett 

offentligt vanhedrat namn — kan al

drig gottgöras. 
I stället för att längta efter befri

elsens timme fyller den honom med 
fruktan. Vad väntar honom när han 

kommer ut? Han är ju en redan 
socialt dödad man. Offentlig nesa 

vilar icke allenast över honom själv 
utan även över dem som oförskyllt 

fått lida med honom för hans brott 
— kanske en åldrad moder, en oför

vitlig fader, syskon, som fått sin ba
na stäckad, en av sorg bruten hustru, 
oskyldiga, men genom hans förned

ring brännmärkta barn. 
Min sagesman hade på * sin an

svarsfulla post sett så mycken för
tvivlan skapas kring ett brott enbart 

genom det hjärtlösa och upprörande 
sätt, varpå det offentligen behandla
des, att han var fullt och fast över

tygad om, att ingen referent, som 
sett detsamma, någonsin mer skulle 

vilja fatta i en penna för "att bidraga 
till detta eländes vidare utbredning. 

När det dock icke förty i våra 

dagar blir alltmera vanligt att jätte
rubrikerna förbehållas alla slags kri

minella företeelser inom våra sam
hällen, medan allt gagneligt männi
skoverk får nöja sig med en vida an
språkslösare plats, har en artikel som 
"Hur sprides smittan?" framlagt 
ett allvarsord, som icke får falla till 

marken och glömmas. 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp-
& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913. 

Det kunde vara av allra största in
tresse att veta hur andra bland en 

för grov sensationslystnad anklagad 
allmänhet ställa sig till frågan. Är 
det verkligen så att det finns män

niskor som beredas en njutning ge

nom att dag efter dag, vecka ut och 
in så långt året är läsa om sina med
människors olycka och fall? Eller 

rör sig icke fastmer på djupet av 

många människors rättsmedvetande 
en annan känsla vid läsandet av des

sa ohyggliga eller tragiska skildrin-

gar — en känsla, om icke alltid av 
medlidande, så av olust och obehag 

att få fantasien förorenad, tanken 

förd in på motbjudande vägar och 
över huvud hela uppfattningen om 
mänskligheten förskämd. 

Om det är alla eller endast ett få
tal av allmänheten som känner det 

så är ju omöjligt att avgöra. Min 
tro är att det är många. Min djär
vaste dröm att det en gång skall bli 
alla. 

Kvinnornas Tidning, som öppnat 

sina spalter för frågan, skulle kan
ske även genom en vädjan till sin 

läsekrets om dess uttalande i ämnet 
kunna bringa upplysning i spörsmå

let, huruvida skulden till att dessa 
andliga pesthärdar vidmakthållas 

ligger hos allmänheten — eller om 

densamma är att söka på annat håll. 

E. W. 

Frigivna fångar. 
Till Kvinnornas Tidnings Redaktion. 

Anhålles att plats för nedanståen

de meddelande benäget måtte bere
das i Eder ärade tidning. 

Eftersom vi kvinnor nu äro nog 
lyckliga att ha en egen tidning, ta

ger undertecknad sig härmed frihe

ten bedja få använda detta organ för 
ett upprop till vårt lands kvinnor. 

Hur skulle det vara om alla kvin
nor över hela landet enades i den 

punkten, att, i likhet med vad som 

sker inom barnavården med tillsät

tande av barnavårdsmän, även i fall 
rörande de frigivna tvångsarbeter-

skorna, utse lämpliga vårdarinnor, 

vilka skulle ha till uppgift att taga 

sig an flickorna och bistå dem med 
hjälp och råd, så att de verkligen 

kände sig äga ett stöd och någon 

som ville dem väl, höll av dem, trots 

allt, och ville lägga framtiden litet 
tillrätta för dem — en vårdarinna 

för både deras kropp och själ — när 

r 

jtyheter i 

Uienerblusar 
bäst och billigast 

hos 

FRIBEBG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. — Tel. 7235 

I  VARJE 

S V E N S K T  H E M  

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon« 

stens och littera« 

turens område 

läser man 
n u m e  r  a  

GÖTEBORGS H10ELS-

OCD SJÖFARTSTIDNING 
j  

De bästa HANDSKAR 
och det rikaste urval 

Drottningg. 24 HÅNDSKK0MPÅNIET}?379 

de efter frigivningen utkomma och 
oftast ha känslan av "att alla peka 
finger åt dem". 

Vi ha ju visserligen föreningar 

och institutioner av olika slag, som 
ha till uppgift bl. a. att omhänder

taga frigivna, men jag tror ändå in
te att resultaten på denna punkt bli

vit så stora. Hur skulle det vara om 
inom husmoders-, sy- och skyddsför

eningar bildades ett råd, som hade 

till uppgift att anmoda kvinnor om 

att bli en de kvinnliga fångarnas vän 
och vårdarinna. Jag tror detta är 

ett ämne, som ligger oss alla kvinnor 
varmt om hjärtat och alla känna vi 

säkert starkt ansvaret gent emot vå
ra fallna stackars systrar, och jag 

tror vi böra anse det som vår plikt 
att söka utplåna denna svarta fläck 
från samhället. 

I samband härmed ville jag fråga. 
Skulle det inte kunna låta sig göra, 
att, i likhet med vad som sker i Dan
mark beträffande "Faengselhjälpen", 

i Eder ärade tidning gratis på tider 
då det kan låta sig göra, få införa 

annonser angående platsanskaffning 
åt de från anstalten frigivna tvångs-

arbeterskorna. 
Jag har blivit upplyst om, att så 

gott som alla danska tidningar gra
tis emottaga dylika meddelanden om 

att plats sökes av de straffade och 

frigivna och att detta system har lett 

till synnerligen goda resultat, varför 
jag, i denna samhällets gemensamma 

-Sommarmöbler-' 
Trädgårdsmöbler 

Hängmattor 
Vilstolar 

Lastvagnar 
Crocketspel m. m. 

Göteborgs Slöjdmagasin 
Kyrkogatan 26 
Vid Domkyrkan. 

1MR 8 DAG 
"en verkligt först
klassig illustrerad 
tidskrift ' 

" med gedigen 
och fint kultiverad 
ton ' 
SÄGER DAGSPRESSEN 

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

PRENUMERERA Å NÄRMASTE 
POST ANSTALT ELLER BOKHANDELt 

^ Skodon 
Bäst 

och största urvals 
Billigast. 

51 Kungsgatan 51 

angelägenhet, vågar bedja Redaktio
nen godhetsfullt taga initiativ till ett 

dylikt förfaringssätt även i vårt land 
genom upplåtande av plats i Eder 
tidning för dylika annonser. 

Det gäller naturligtvis att få dessa 
flickor utplacerade i goda hem på 

landet eller på ett ordentligt arbets
fält, om de för framtiden skola kun

na räddas och bliva nyttiga samhälls

medlemmar. Faran för dessa kvin
nor är ju, att de, om de vid utskriv

ningen härifrån icke ha något arbe

te, åter och åter komma hit. Det är 
för att om möjligt slippa- få dem att 

gå ut och in i anstalten, utan i stäl

let få dem till att bli goda och dugli

ga arbetare i samhället, som jag dris

tat mig tillskriva Eder. 

Jag tillåter mig sluta med några 
ord ur Kvinnornas Tidning: "Vad 

vi behöva är färre reformatorer, men 

flera som verkligen uträtta något". I 
hopp om att dessa mina rader kom
ma att leda till några initiativ och 
goda resultat, vill jag endast till slut 
tillägga, att alla upplysningar som 
önskas, med största beredvillighet 

skola bliva lämnade. 
Högaktningsfullt 

Ingrid Wisén. 
Assistent vid Statens tvângsarbets-

anstalt i Landskrona. 

Tersonfiç âyçien 
fordrar att ens linne blir ordent
ligt rentvättat. Koka det med 
Tomtens Tvättpulver. Ni kan då 
vara lugn. Det blir fullkomligt 

rent. 

Den som övertog 
rollen 

Av 

MARY CHOLMONDELEY. 

Övers. fr. engelskan för denna tid

ning av —e. 
(3) 

Var och en hade brått att komma 

hem. Marion dröjde ett ögonblick i 

samtal med regissören, och så gingo 
de ut tillsammans genom den kungli
ga logens privat-utgång, där hennes 

vagn väntade. Just som de nådde dör

ren kallade någon på regissören, och 

en vaktmästare släppte ut henne. 
Vid sidan om vagnen i regnet stod 

Delacour och höll vagnsdörren öppen. 

Han var klädd i en trådsliten över

rock och höll sin hatt i handen. 
Åter möttes deras ögon i en lång 

blick. Hans, dyster, melankolisk, öd

mjuk, hade en bön i sitt djup. 
Hon tycktes innesluten i ett stål

harnesk, som omöjliggjorde både ord 

och rörelse. Hon tackade honom o-

hörbart. 
Han stängde vagnsdörren, sade 

"hem !" till kusken och vände sig bort. 

Vagnen rullade bort. 
Då brast något i Marions inre. 

Hennes andra jag: kvinnan, den 
verkliga kvinnan, den hos henne, som 

hön låtit hungra och törsta och hållit 

nere, reste sig och ropade förtvivlat: 
Förlåt honom! Vad är livet utan 

honom. Tänk p,å dessa sista 10 år. 

Fanns där en dag under dessa långa 
år då du inte längtade att bara få se 

honom. Fanns där en enda dag, som 
du inte gärna hade offrat din rikedom 
och lyx för en koja med honom? Och 

nu har han åter kommit i ditt liv. Han 
älskar dig ännu. Skall du förlora ho
nom på nytt? Du var ofördragsam 
och du vet det. Gå tillbaka till ho

nom, knäböj på gatan och bed om 

hans förlåtelse. Fort! Fort! — in

nan det blir försent. 
Den andra kvinnan hos henne, hon 

som övergivit honom, slöt sina öron. 
"Nej, nej, jag hade starka skäl för 

att bryta med honom, och dessa skäl 
äro de samma i dag som för tio år 

sedan." 

I det fallet, sade den andra förakt

ligt, våga aldrig säga att du älskade 
honom. Ty det är en lögn. Din kär

lek bestod i vackra ord, i högmod och 

själviskhet — och kanske ett inslag 

av lidelse. Vad för intresse har du för 
honoh? Vänd icke om. Du älskar 

honom inte. Du har aldrig älskat ho
nom. Aldrig. Aldrig. Och han vet 

det. Han upprepar det för sig själv 

— i detta ögonblick. 

Hon lät vagnen hålla. — Hon 
skälvde så, att hon knappt kunde få 
fram orden när hon bad kusken vän
da och köra tillbaka till teatern. Han 
vände långsamt, ty också hästen ville 
hem, men inom några minuter var 

hon åter vid privat-ingången till tea
tern. Dörren var stängd. Ingen män
niska var att se i den lilla gatan, en 
cul de sac. Lampan över dörren var 

släckt. Hon steg ur och ringde — en 
gång, två gånger — väntade — ringde 
ännu en gång. Men då blév det henne 
klart, att alla skyndat sig komma hem, 
ty redan såg man den första dagnin-

gen Î skyn. Hon gick långsamt och 

motvilligt tillbaka till vagnen och for 
hem, darrande i hela kroppen. 

Men det gjorde ju ingenting. Ho» 
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MODERNA FRANSKA 
FROTTÉER » TVÄTT-OCH 5OLÄKTA 

ENORMT MÖNSTERURVAL 

Holger Bille 
TANDKLINIK 

Vitfeltsplatsen 1 B. Tel. 19340. Göteborg. 
(Mitt emot Engelska kyrkan). 

Mottagaingstid vard. 10—3, sönd; 11—12. 
Spécialité: Löständer alla slag. Guld-

arbeten, guldbryggor och 
guldstifttänder. 

Resande kunna erhålla sina arbeten på dagen. 

HÄLSOVÅRD. 

SVETTNING OCH SOLSTYNG. 

"Jag sveder ikke, jag kun trans pi
rer er!" säger man i Danmark. 

Och i allmänhet söker man ock
så hos oss undvika det oestetiska 
fatala ordet. Lyckligtvis kan man 
icke undvika saken under den var
ma tiden, då just transpirationen är 
ett av naturens verksammaste 
skydds- och preventivmedel mot 
sjukdomar. Vår kroppstemperatur 
håller sig, som vi veta, under nor
mala förhållanden på 3y° cels. och 

då denna värmegrad ju över stiger 
den omgivande luftens, så avdunstas 
oavbrutet värme från kroppen, desto 

mer ju större temperaturskillnaden 
är. Om emellertid denna avdunst

ning hämmas, så ökas hastigt kropps
värmen och ett s. k. "solstyng" äger 
rum. Svettningen är den säkerhets
ventil som skyddar mot denna fara. 
Fuktigheten avkyler huden hastigare 

och det är därför av vikt att genom 
förnuftiga kläder underlätta den re
gelmässiga abdunstningen, och icke 
hämma eller försvåra densamma 

genom för varma eller trånga klädes
plagg, höga kragar, korsett eller dy
likt. Också stark rörelse i värmen 
o. sol böra hälst undvikas, såväl som 
förtärande av bier, som ökar kropps
värmen för ögonblicket. Solstyng 

visar sig i stor svaghet och apati, 

släpande gång och stark törst, an-
. siktet blir rött, stark svettning in

träder, häftig huvudvärk, öronsus-

nirig och det svartnar för ögonen, 
gången blir osäker, ansiktsfärgen blir 

efter hand blåaktig, ögonen träda 

Dagligen 
bör det påpekas för Eder att begagna Y VY-
tvålen. När Ni en gång använt den, så an
vänder Ni ingen annan toalettvål än Yvy-
tvålen. Sprucken ock fnarrig hud undvikes, 
finnar, fräknar och pormaskar försvinna, ett 
ungdomsfriskt, behagligt yttre framträder och 
bibehålles till ålderdomens afton. 

Yvy-tvålen säljes i varje affär i hela landet. 

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

fram och nervryckningar inställa sig. 
Hjälp lämnas skyndsammast på så 
sätt, att man skaffar den sjuke till 
ett svalt, skuggigt ställe, stöder hu
vudet högt, lossar alla kläder, stän
ker kallt vatten på huvud och bröst, 
låter den angripne dricka stora kvan
titeter vatten, gnider hans händer 
och fötter med klämrörelser tills 
medvetandet kommer igen. Vid o-

lycklig utgång blir pulsen allt lång
sammare, den sjuke allt mer stilla 

och döden inträder. 
Under den nu plötsligt inträdda 

värmen kan det ju vara av intresse 
att hava reda på ovanstående ! 

Tänk så lätt aluminiumkärlen återfå 
sin silverglänsande yta, då de poléras med 
"Zelos Aluminiumputs". 

Priset är endast 45 öre pr burk. 
Tillverkare: Fabriken Zelos, Göteborg. 

Den tålige läraren hade länge för
gäves sökt bibringa Petterson nå
got vetande och utbrister till slut: 

— Kära Petterson, du borde ö-

verge studierna och återvända till 
vår modernäring samt gå efter plo

gen. 
Efter ytterligare ett misslyckat 

upplysningsförsök, utropar han för
tvivlad: — Jag sade, att du borde 
gå efter plogen! Förlåt mig, Pet

terson, det är före plogen du bör 

gå! 
* 

Herr Kvist: — Ser du, utveck

lingens lag är denna: Vi äro klokare 

än våra fäder, och de voro klokare 
än sina fäder, o. s. v. 

Herr Blad efter en stunds fun
derande: — Min snälle Kvist, så 
inskränkt din farfar måtte ha varit! 

Ett manligt ord. 
Som bekant infordrades i anslut

ning till utredningen av den vid årets 
riksdag fallna frågan 001 kvinnors 
tillträde till statstjänst yttranden från 
olika verk och institutioner. I allmän

het har man slagit för sig med båda 
händerna och sagt : — På andra om
råden kunna kvinnorna helt säkert 

duga men icke här i vårt verk, abso

lut icke här ! 
På ett och annat håll har man emel

lertid icke hyst denna paniska för

skräckelse att lämna kvinnorna rum 
och möjlighet till fri och öppen täv

lan. 
Karolinska institutets lärarekollegi

um förklarade sålunda, att det ingen 
invändning hade att göra mot att 
kvinnor upprätthölle befattningar vid 

Karolinska institutet. 
Professor Israel Holmgren yttrade 

därjämte till protokollet att han ej 
kunde finna att lagbestämmelser om 

hinder för kvinnors tillträde till vissa 
befattningar vore berättigade annat 
än beträffande sådana befattningar 
där kvinnligt kön i och för sig verkli

gen omöjliggjorde tjänstens skötan
de, även om kropps- och själskrafter, 
kunskaper, duglighet o. s. v. funnes i 

tillräcklig grad. Han ville för sin del 

hålla före att inga sådana tjänster 

funnes, utan att, där så tycks vara 

fallet, uppfattningen endast berodde 

på vana och hävd. Professor Holm

gren ansåg därför undantagsbestäm

melser principiellt obefogade. 

På två dagar -
Framkallning o. kopiering 

omsorgsfullt och billigt. 

PAPPERS HANDELN 
HILDING CARLSSON, HUSARGATAN 23. 

~=DQ± EE£)É 

Nytt halvår! 

Förnya i god tid*prenumerationen på 

Kvinnornas Tidning. 
Rris för halvåret Kr, 3: "75! 

Prenumerera på närmaste postkontor eller på tidningens Expedition, 
=======^̂  Vallgatan 27, Göteborg ========= 

Ur sminkets 
historia. 

Tro ej att bruket att sminka sig 

är något säreget för den nyare tiden. 
Redan hos de gamla judarne var 

sminket känt. Jeremias talar om 
kvinnornas "tvål och glödande 

smink" såsom något mycket vanligt. 

Om Jesebel säges att hon tvådde sig 
med skummande vatten och svärtade 
sina ögonbryn med mörka färger. 

Även kvinnorna i Egypten och 

Mindre Asien kände tidigt konsten 
att med lämpliga medel hjälpa upp 

ett mindre vackert' utseende. Den 
grekiska, för sin utomordentliga 
skönhet beryktade hetären Fryne, 

misstänktes, så berättar sägnen, vid 
ett gästabud för att hava målat sitt 
ansikte. Hon bevisade misstankens 
grundlöshet genom att inför de när

varande två sitt anlete. Den romer
ske skalden Ovidius, som tydligen 

inte gillade de artificiella skönhets
medlen, ber med en viss misslynthet 

i tonen att kvinnorna inte skola låta 

sina tillbedjare plågas av åsynen av 
alla burkar, flaskor, färger och pen

slar. Skalden Martialis, som levde 
första årh. e. K. kväder med ett visst 

vemod om sin tids romarinnor : 
"Kinder och ögonbryn, med vilka 

du till slavar oss gör, målar slavin
nans konst, när hon dig om morgo

nen klär". 
Även hunnernas kvinnor, hos vil

ka man ju inte tänker sig någon för

konstling och särskild ängslan för 
utseendet, synas, efter de fynd man 

gjort, i gamla gravar, hava använt 

skönhetsmedel. 
Under medeltiden tog bruket av 

färger och salvor som' skönhetsför
bättrande medel, särskilt till fyllnad 

av rynkor, sådan omfattning, att 

prästerskapet inledde ett härnadståg 

däremot i sina predikningar. Man 
har i behåll en förordning från 1400-

Alla slags kopparslageriarbe-
ten utföras. Förtenningar 
verkställas med kemiskt rent 
tenn. =—==== 

Johnson & Carlson, 
Husargatan 24. 
- Tef. 4111. — 

D a m b l u s a r !  
i Crepe de chine, siden, Louviska, poplin, 
voile. Perkalbiusar 4:50. Klädningar i 
Shantung, musslin, voile, frotté. Bomulls-
klädningar ' 9: 50. Kjolar finnas på lager. 

O. F. Hultberg, Blusaffär 
Husargatan 40 

talet, utfärdad i Strassburg, i vilken 

kvinnorna förbjudas att använda 

"dyra tvålar och färger ävensom att 
påhänga sig dött hår". Till vad kraft 
och verkan förmäler icke historien. 

Troligen till ingen alls, ty kvinnorna 

hava i alla tider, när det gällt deras 

eget gebiet, varit ett genstörtigt släk
te. Man använde även satiren som 

vapen mot • den kvinnliga fåfängan. 

Så skrev någon gång på 1600-talet 

den tyske epigramdiktaren Logau : 

"Jungfrur, viljen I er sminka, 

lyden då ett råd av mej, 

blanden olja uti färgen, 

vattenfärger hålla ej." 

Alan förstår inte riktigt det man

liga missnöjet — det har i alla tider 

varit för att behaga just männen, 
som kvinnorna varit så måna om sitt 

yttre. 

Bråstli8 Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

J. BLIXT, Skoaffär 
Dam-, Herr- nch Ba nskodon. Solida 

och moderna varor. 
Kungstorget l (Götahallen). 

Bazaren 45 & 47, Kungstorget. 
Nya Sjömanshemmet åt l:sta Långgatan. 

Skanstorget 5. 

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 Horsgataw 15 

Hur skall striden 
utfalla. 

Sedan månader tillbaka pågår en 

strid, vars slutliga utfall icke kan 

förutsägas. Den gäller — den korta 

klädningen! De tongivande mode

magasinen i Paris dekretera att den 

korta kjolen skall försvinna och er

sättas av sin motsats den långa 

kjolen. Det ganska sällsynta fallet 

har inträffat, att kvinnorna icke 
synas vilja lyda denna order. Så

dant har under det senaste de

cenniet förekommit. Krinolinen 
blev t. ex. icke återinförd och byx-

tnodet blev aldrig populärt. 
Och nu den långa kjolen! De 

parisika modekonstnärerna stå 

handfallna. Men de hoppas, att det 

nya modet snart skall slå igenom 
åtminstone ifråga om sällskapstoa

letterna. Själva kjolens grundlinje 
hålles ännu kort, men genom ned

hängande snibbar, tungor och fran-

DAMER, SEN HIT' 
Champonering med frisering 11(«„ 

för 2:75 Hårbehandling för mi!m 
håravfall med elektriska sträiJ- °ch 

1 A crZn.T*, ir . a'dr *ll„. 

»res 

vibration, 10 gånger 15 kr d e"er 
klädas billgt. Ansiktsbehandiinp- ï,d9r 

arbeten, även eget hår omarbeta« i. r' 
tas efter tillsägelse. Elever emnn ni-

Andrées Damfrisersalon ®as 

(Inneh. Anna Smitt). 2:a Långö»,9  

Tel. 42259. Närmaste spårväf/shäiL," 32-
Värmlandsgatan. 

Plats sökes. 
1 Mjölkerska, 
1 Diskerska, 
1 plats som hasa, 
2 Sömmerskor, 
1 ung flicka med ett barn på 2 är 

plats på landet. P âr s% 
Alla upplysningar bliva mot diskmc 

beredvilligast meddelade genom häi™" 
delse till Tvångsarbetsanstaltens i Ln j 
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Öppet 8—7. 

sar försöker man bana väg för kj0 ' 
len, som strävar mot golvet. 

I fråga om promenaddräkterna 
triumferar ännu, t. o. m. i parjs 

den korta kjolen. Kanten befinner 
sig minst åtta tum från marken. 

Även i fråga om baltoaletten hål
ler sig den korta kjolen k.var. Or

saken? De modärna danserna skul
le vara omöjliga och verka förryckta 
i en lång kjol ! 

De enda som längta efter att det 

nya modet skall segra synes vara 
karaktärsskådespelerskorna. Man 

förstår dem ! Det måtte vara utom

ordentligt svårt att spela stor och 

gripande tragedi i en klädning av 
det mycket korta slaget. 

Slutomdömet? Med litet tålamod 

kommer nog den långa klädningen, 

som sopar och fejar golv, trottoa

rer och gator! Kunna kvinnorna 
häjda den på dess väg nedåt och få 

den att stanna på en förnuftig nivå, 

ja, då betyder det ett ståtligt kvinn
ligt framsteg. 

Medicinsk 

M. 

Hår behandling 
jämte rationell 

huvndmassage 
och medicinska 

huvudbad med och utan elektricitet. 

Ånsiktsbehandling, Manicure. Pedicure 

MIA LILJEFORS 
Ex. massös 

Carl Gustafsgatan 16. " Telf. 15420 

Telefonnumret 
-  t i l l  

KVINNORNAS TIDNING 
är 

18070 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 
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skulle skaffa sig hans adress från re

gissören strax på morgonen, gå till ho

nom, offra sin stolthet och bönfalla 

honom att komma igen till henne. 

Hon hade varit alltför stolt. Äntligen 

insåg hon det. Hon skulle erkänna 

det. Hon hade icke varit lojal. Hon 

skulle erkänna det också. Hon var så 

trött på sitt nuvarande liv, fullt av 

kval, att hon ville erkänna vad som 

hälst: Och han älskade henne ännu ! 
Gud vare tack ! Och Gud vare tack 

också för att hon var rik. Ty han var 

fattig, det såg man. Vilken lycka att 

få dela med sig åt honom. Och hon 

var ännu tilldragande. Hon hade än

nu friare. Och hon var ännu vacker. 

Allt vad hon ägde, allt vad hon var 

skulle tillhöra honom. Och minnet av 

de sista tio åren, lik en tryckande 

nattmara, skulle försvinna. Hennes 

tidigare ungdom hade också varit en 

nattmara, hennes olyckliga hem, fa
dern en drinkare, och modern dog av 

ett brustet hjärta. Även dessa min
nen hade bleknat. Efter föräldrar

nas död kom hon till en rik, välvillig 

men vulgär faster, som adopterat hen

ne. Och nu stod hon ensam. Smär

tan skulle domna, hungern och törsten 

upphöra. Icke mer det tysta ensamma 

hemmet att komma hem till efter nö

jen och förströelser; sömnlösa nätter 

eller- orolig sömn och så den bleka 

dagern genom gardinerna. Lyckan 

skulle äntligen komma. 

Hon grät sig i sömn. Följande mor

gon, så tidigt som möjligt var hon vid 

teatern. Regissören var mitt i sin 

vanliga paroxysm av ängslan och då
ligt humör, som alltid föregick en pre
miär. Han hade knappt tid att tala 

ett enda ord med henne. Något fat
tades i sceneriet i sista akten, ljuskro

nan var häller inte färdig. En av bi
rollerna hade fått influensa och måste 
ersättas, och förste maskinisten hade 

vrickat handen. 
"Endast ett ögonblick", sade Ma

rion, då han kom rusande till henne 

och nästan fräste — "jag ville bara 
be om mr. Delacours adress. Jag skul
le gärna vilja säga honom några ord 

om — om hans roll. Där finnas ett 

par småsaker" .. . 
"Delacours adress?" sade regissö

ren -—- "den vet jag inte. Ack —- så 

jo !" Han rev ut ett blad ur sin 
annotationsbok. Men så såg han på 

henne. "Gå inte till honom. Skicka 

efter honom, om ni måste tala med 

honom, eller vänta på honom här. 
Han kommer om en timmes tid, d. v. 

s. han skulle komma, och kommer, om 

Smith gör sin plikt. Jag har mutat 

Smith att inte lämna honom ur sikte 
dag eller natt, och att föra fram ho

nom här på bestämd tid. Men gå inte 

till honom. Jag förmodar ni vet att 
han . . ." 

"Han är gift", framprässade Ma
rion. 

Regissören skrattade överlägset. 

"Han super, min bästa fröken. Han 

super. Han har just lämnat ett rädd
ningshem. Men var inte orolig. Om 

Smith håller uppsikt, så går allt bra, 

och Smith sköter sig nog. Se inte så 

förskräckt ut ! Smith är van att skö

ta om honom. I går kväll var han 
alldeles nykter. Han är alltid bäst 

kort efter ett anfall. Så, ni stannar 

inte? Bättre fara hem. Här är dra-
gigt och kallt. Vi ses senare." 

Marion åkte hem och stängde in sig 

i sitt rum. Men det var onödigt att 
rigla dörren. Hon var ensam i hela 

världen, ensam i sitt vackra, tomma 

hus, där hon alltid varit ensam, redan 

innan fastern dog och testamenterade 

det till henne. Och nu — ensam för 

alltid. Och i går hade hon hoppats, 

vad hade hon icke hoppats ! Hon hade 
sett honom där i sin hoppfulla dröm. 

Han skulle förvandla det till ett hem, 

glad, glänsande, intagande som alltid, 

trots alla sina fel. Och hon skulle 
älska, beundra, tillbe. Hon hade hört 

steg av små lätta barnafötter dansa 
genom korridorerna, leka i förhallen, 
nu så tom. Och nu. 

En drinkare. 

Hon ryste. Hon hade sett denna 

last på allt för nära håll. Aldrig skul

le hon glömma, vad hennes hem varit. 

Det förflutna blev levande än en gång 

med all dess outsägliga vidrighet, med 

känslan av ett kräkmedel, all förned

ring, all våldsamhet och däremellan 

ytlig ånger och sentimentala tårar. 
Kallsvetten bröt fram på hennes pan
na. 

Räddad i sista ögonblicket ! Tänk 

om inte regissören råkat nämna det, 

så hade hon nu givit sitt löfte oåter
kalleligt till en drinkare, åter börjat 

sjunka i det moras, ur vilket hon en 

gång blivit räddad. Det var dock ett 

barmhärtigt öde, som en gång skilt 

' dem åt. Hur dåraktigt av henne att 

sörja och sakna under alla dessa år, 

då hon bort sjunga lovsånger till den 

gudomliga kärlek och vishet, som va
kat över och beskärmat henne ! 

• O, Gud vare tack ! Gud vare tack ! 

stönade hon. Hennes andra jag, den 

stackars döende kvinnan i hennes själ 

reste sig från dödslägret och ropade 

till henne, ropade vansinnigheter. Om 

en viss röst blivit allt för länge ned

tystad, så tycker man till slut, att vad 
den säger är vansinnigt. 

"Tag honom ändå tillbaka", fläm

tade den döende rösten. "Gift dig 

med honom. Offra dig för honom 

dag och natt. Rädda honom. Hjälp 

honom att resa sig. Du älskar ho

nom. Kärleken kan göra det ; den är 

det enda som kan göra det." 

"Jag kan inte, jag kan inte", jäm

rade Marion. "Mor iförsökte, men 
det var till ingen nytta." 

* "Gör som hon, försök även om du 
misslyckas." 

"Jag kan inte, han skulle krossa 

mitt hjärta." 
"Låt honom krossa det." 

Marion kvävde den förfärliga be

fallande rösten med raseri — och se

dan grät hon, som om hjärtat skulle 

brista. 
Och "rösten" vågade icke mer höja 

sig. 
* 

Stycket hade en storartad fram
gång. Delacour, som nyligen återvänt 

från Amerika, gav liv åt dramat. L6' 
nore var den första att erkänna det, 

ehuru framgången var på hennes be
kostnad. Hennes roll verkade frästan 

endast bakgrund till hans glänsande 

uppträdande. 

Stycket gick och gick. 

(Forts, i nästa n:r.) 

Ett gott råd. 

Syrener bevaras friska länge, °nl 

man efter nedplockningen uppska' 

kvistarna ett litet stycke och däiPa 

låter dem stå en stund i kokhett vät 

ten. Man vakte sig dock för att 'a 

ta ångan nå blommorna. Bäst äi a" 
låta buketten luta över det med de 

heta vattnet till hälften fyllda käi'e 

och noggrant övertäcka detta nie 

papper eller en handduk. Det frl-
vatten vari de sedan nedsättas 

äga rumsvärme. 
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Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Gåvor och gengåvor. 
Av Crayon. 

Haagkonferensen, som nu öppnats, 
utgör en fortsättning av Genuakonfe
rensen, ehuru dess arbetsprogram 

begränsats till endast den ryska frå
gan, inneslutande tekniskt-ekonomis-

ka överenskommelser mellan Ryssland 

och de éuropeiska makterna, Tysk
land undantaget, angående det först

nämnda landets skulder till utlandet, 
dess ersättningsskyldighet för för

störd eller beslagtagen utländsk pri
vategendom samt slutligen möjlighe

ten att bevilja Ryssland ett stort in

ternationellt lån för landets återupp
byggande. 

Man anser sig kunna våga förvän
ta tillfredsställande resultat av kon
ferensen, ehuru enigheten mellan de 

stormakter, som skola reda upp den 

ryska härvan, icke synes vara den 
bästa. 

Frankrike intager som alltid en o-
medgörlig hållning och fordrar, att 
Kyssland till fullo skall betala sina 

skulder samt att det skall förändra 
sitt ekonomiska system till samklang 

med det kapitalistisk^ system, som 
råder i andra länder. Vidare har 

I rankrike uttalat en önskan, att de 
icke-ryska makterna skulle tillsam

mans utarbeta och fastställa ett de
taljerat schema för Rysslands åter
uppbyggande, vilket, när de ryska om-
huden den 26 juni erhålla tillträde till 
konferensen, skulle föreläggas dem 
som ett ultimatum. Det senare kra-
xet har dock uppgivits efter det be
sök den franske konseljpresidenten 
1 oincaré gjort i London hos engel

ske statsministern Lloyd George för 
uPPgörelse såväl i fråga om Haag-

n erensen som andra gemensamma 
•angelägenheter. 

Att döma av den officiella redogö-
1 se, som lämnats rörande London-
^orhandlingarne, har Frankrike för

ets till betydande eftergifter. Kom

munikén talar sålunda om att de i 
da.Ç samlade experterna i förening 

C'ei\ ryska delegationen skola 
orsöka finna praktiska utvägar till 

1 e ryska frågornas lösning. 

Ännu större äro dock eftergifterna 

T 
Cn tyska frågan. Enligt det vid 

Alltså — 
Vi bo över sommaren ute på lan

det eller vid kusten för att vila ut, 

för att reparera våra nerver, för 
att få bukt med våra tusen och en 

krämpor och vi veta av erfarenhet, 

att det skall lyckas! När hösten 
kommer, skola vi vara som nya, bätt

re människor och helt belåtna med 

oss själva. 
Men nu kommer frågan! 
Vad ge vi folket där ute i gengäld 

för den hälsa och kraft deras susan

de skogar, deras salta havsvindar, 

deras täcka badvikar och soliga klipp

hällar skänka oss? 

Ni höjer på ögonbrynen och sva

rar ganska kyligt : 

— En dryg hyra för deras gamla 

skrabbiga rum med de rysliga tape

terna, porslinskattorna på byrån och 
"Tänk på din skapare" i pärlbroderi 

över kommoden ! 

Nej, låt oss inte blanda in pengar 

i det här! Hyran betala vi för att få 
tak över huvudet, men nu är fråga 

Lond< 
onmotet fattade beslutet skall 

' ^eståndskommissionen undersöka 

ämna ett detaljerat utlåtande 

de tyska finanserna och medlen till 

deras återupprättande. Utlåtandet 

väntas i slutet av juli, då Poincaré 

vid ett nytt besök i London skall dis

kutera dess innehåll med den engel

ska regeringen. Under tiden få inga 

tvångs- eller straffåtgärder vidtagas 

mot Tyskland. 
Enligt förljudande hava de franska 

och engelska regeringarne även dis

kuterat frågan om nedskrivning eller 
annul lering av ententemakternas in

bördes krigsskulder. En hänvändelse 

härom skall göras även till Amerika, 
som dock för sitt medgivande torde 

komma att begära franska eftergif
ter i fråga om Tysklands krigsskuld. 

I Tyskland räknas med möjligheten 
av ministerkris och riksdagsupplös

ning med anledning av spannmåls-

fördelningsförslaget. Regeringen be
gär att landets brödsädesproducenter 

skola till lågt pris ställa stora kvanti

teter brödsäd till förfogande för stä

dernas arbetarebefolkning. Man hy
ser inom de borgerliga och lantman-
nakretsarne föga sympati för denna 

tpannmålsransonering utan önskar 
en fri marknad, men man vill ogärna 

nsker,> en riksdagsupplösning och ut
lysande; av nya val på just denna 
fråga Socialdemokraterna skulle 

nämligen, om de ginge till val på pa
rollen "Billigare brödpris", vara säk

ra på en enorm anslutning från de 

mindre bemedlades sida. 

Per er.gelsk-irländska freden torde 
kuni'.i anses säkerställd sedan det 

fördragsvänliga irländska partiet vid 
det i dagarne företagna valet till par
lamentet besegrat republikanerna och 

vunnit en betydande majoritet. 

" Andra internationalen, den socialde

mokratiska världssammanslutningen, 
som upptagit arbetet efter den första 

internationalen, som sprängdes vid 

världskrigets utbrott, har haft kon
gress i London. Bland de fattade re
solutionerna märkes en i synnerligen 

skarp ton avfattad, vilken riktar sig 

mot tredje internationalen, den kom
munistiska världssammanslutningen. 

om 

om skog, hav, sol och hälsa. Vad 

giva vi folket där ute som tack för 

allt detta goda? 

Ingenting ! Men vi skulle kunna ge 
dem mycket. Vi skulle kunna lära 

dem en hel del, som de skulle ha 

nöje och nytta av. 

Om vi t. ex. skulle inviga vår värd

familj i kallbadandets konst och göra 

den delaktig av dess utsökta njut

ning? 
Svenska folket utanför städernas 

förmögnare kanter lider av något, 

som utan överdrift skulle kunna kal

las vattuskräck. Man behöver inte 

komma särdeles långt inåt landsbyg

den för att träffa på trakter, där man 

tvättar ansikte och händer endast på 

sön- och helgdagar. Det finns allde
les säkert hundratusentals svenskar 

och svenskor, till mogen ålder kom

na, vilka inte varit i badvattnet se

dan de voro nyfödda. 

Men var god observera, att detta 
ledsamma faktum icke betyder, att 
folket går omkring med kolsvarta 

kroppar. En 'bondgumma sade en 

gång förebrående till undertecknad : 

•— Vi badar på annat sätt än herr

skapsfolk, vi badar i vår svett! 

Det ligger sanning häri. 

Kroppen dryper av svett under det 

tunga arbetet eller kanske oftare på 

grund av den för tjocka beklädnaden 

och gnides ren av underkläderna. 

Vad vi kunna lära vår lantliga näs

ta är, att bad är ett lättvindigare och 

oändligt behagligare sätt att bli ren. 

Försök en riktigt vacker och solig 

dag att få mor i stugan med till sjön, 

övertala henne att doppa sig och bed 

henne ge akt på hur "skön" hon kän

ner sig efteråt. Tala om för henne 
vad doktorn säger om bads hälsovär 

de. Säg till era barn, att de ta lant

barnen, så många de kunna få tag i, 

med till badviken och lära dem sim
ma, dyka och ha roligt i vattnet. 

Vilken berömlig gärning att bidra

ga till höjandet av svenska folkets 

renlighet och förbättrandet av dess 
hälsa genom att på detta sätt ge det 

smak för bad! Det kärt blivna kalla 

badet skall sedan bereda väg för den 
gamla badstun, som starka krafter 

arbeta på att få återinförd på den 

svenska landsbygden som ett själv
klart bihang till varje gård. 

Det finns mycket mer vi kunna lä

ra bort: Till ex. skyldigheten och 
konsten att förgöra flugor, denna för
skräckliga landsplåga. Tänk vilka 

ohyggliga svarta moln av flugor i alla 
svenska lantgårdar ! Vilket ilske-t 

surr ! Vilka hälsofarliga attacker på 
maten, vilka irriterande promenader 
på de sovandes ansikten ! 

Man beklagade sig i en stuga över 

flugornas sätt att störa folkets mor
gonsömn. 

— Fånga dem, sade jag. Hela hu

set log ett brett löje. — Fånga? sade 
husfadern och såg ned på sina stela 

nävar. — Fånga såna kvicka racka-
re? Och så små och så många? 

Jag visade en flughåv och man 
förstod. 

I förbigående, det finns även an
dra insekter, som svenska folket 
borde läras att befria sig ifrån. Att 

det finns loppor, löss och väggmada-

mer är egentligen ett fruktansvärt 
underbetyg åt den husmoderliga ren
ligheten. 

En stadsfru med en villa på landet 
ville över sommaren taga till sig en 

fattig, 14-årig stadstös. 

-— Förlåt frågan, sade hon till 
mamman, har flickan djur i huvudet? 

Mamman såg på henne med ett 
förvånat leende: — Naturligtvis! 

Det vet väl frun, att alla friska barn 
har ! Och Linnea är mycket frisk ! 

Denna enfaldiga tro är bofast ock
så i de lantliga gårdarne. Låt oss 

försöka få bort den och i stället den 
sanningen känd, att många svåra 

sjukdomar spridas just genom de pa

rasiter, som snylta på människorna. 

Något mer att lära bort? Ja, om 
vi skulle försöka att återuppväcka 

den från landsbygden bortskrämda 

smaken för starka färger? Staden 

hånade så länge landet för dess svag

het för det "bondgranna", att lant
folket nu på de flesta orter klär sig 

endast grått eller kolsvart. Finns 

det något fulare och ledsammare att 

se än dessa långa rader av sotsvarta 
gestalter som en leende och fager 

sommarsöndag mellan, böljande sä
desfält och vitstammiga björkhagar 
vandra vägen fram till kyrkan, van

prydande naturen? 

Apropos kläder skulle det också 

vara en god gärning att lära det ar 
hetande folket i staden och på lands

bygden att anpassa beklädnaden efter 

temperaturen. Hur mycken onödig 

svett utgjutes icke i detta land och 
hur många obefogade förbannelser 

utösas icke över det svettprässande 

arbetet, när skulden till nio tiondede
lar ligger i den alltför tjocka bekläd

naden. Tänk att gå och arbeta i 

blickstilla luft på ett av en glödande 

högsommarsol belyst gärde i svart

grön filthatt, tjock ullgarnströja, 
bomullsskjorta, västen från i vintras 

och byxor av fransk sammet eller 

läderartat mollskinn! Det gör den 

svenska lantbon ! Om han känner 
luften spela genom kläderna mot 

skinnet anser han förkylningen säker 
och en snar hädan färd icke osanno

lik. 

Alltså, låt oss ute på landet mis

sionera för mera färg i kläderna och 

mera luft intill huden, mera färg
glädje också i de nu brunbètsade fu

la hemmen och frisk luft inomhus 

genom vädring och ventilation ! Vi 

ha en fabriksinspektion som bl. a. 
övervakar att luften i arbetslokaler
na hålles ren, men bekymrar sig väl 

någon om den syrefattiga, stinkande, 

förgiftade luft, i vilken en stor del 
av den svenska nationen sover fram 

sina nätter i överbefolkade, väl igen

stängda rum, utan att ha en aning 
om de stora hälsovården ett på glänt 

stående fönster skulle kunna för
medla? Tänk om det i alla samhälls

lager, även i de undre, kunde väckas" 
till liv ett allmänt behov av bad och 

personlig snygghet, av frisk, ren luft ! 
Vilken enorm betydelse skulle det 

icke ha ej endast för folkhälsan utan 

även för samhällstrevnaden ! 

Vår sommarmissionering i lant-
hemmen kan vidare omfatta sjukvård 

i dess enklare former, t. ex. att för

binda sår, att lägga våtvärmande om
slag, att begagna febertermometern 

och att förstå dess språk ifråga om 
sjukdomens farlighet och gång samt 
andra liknande insikter. I sjukvård 

Kärleken. 
Aforismer av 

La Rochefoucauld. 

En bildad man kan vara vansin
nigt förälskad, men han kan aldrig | 

vara kär som en idiot. 

j^ftertryck förbjudes). 

Några reflexioner om 
aktuellt fredsarbete. 

Av Mia Leche. 

Svenska Kvinnors Medborgarför-

bunds artikelserie. 

Dömer man kärleken efter flerta 
let av dess gärningar, liknar den mera 
hat än kärlek. 

När Nationernas förbund skapa-
Kärleken är för den själ, som äl-1 des fick det internationella fredsar-

skar, vad själen är för den kropp, åt betet en fast punkt att hålla sig till. 

vilken den ger liv. | Folkförbundet bör, om det rätt fattar 

sin uppgift, bliva en fredens verk
ställande myndighet, som i sig upptar 

Man kan träffa kvinnor, som al-1 och omsmälter de önskningar och 
drig hava haft en kärlekshistoria, strävanden som likt friskt blod ström

men sällan träffar man någon som mar till från hela världens folkopini-

endast har haft en. | on. För dem som arbeta för freden, 

gäller det därför först och främst 

att i alla länder organisera en upp-
Det finns endast en kärlek, men 1 lyst) pacifistisk opinion, som kan ut-

sedan finns det tusentals olika kopior göra en förbindelseled till Nationer

den. I nas förbund. 

Nu finnas de som påstå — och 

dessa äro de flesta — att folkför
bundet illa motsvarar sin uppgift 

som ett organ för freden. Så mycket 
angelägnare bör det då vara för 
fredsvännerna att skynda till dess bi-

Man är ungefär lika svår att göra I stånd och göra det bättre ! Just för 

till lags, när man är mycket föräl- Nationernas förbund är så ofull-
skad, som när förälskelsen håller på komligt och ofärdigt fordras det en 
att försvinna. | beredvillig samverkan av alla goda 

krafter, även utanför förbundet, för 

att göra det sådant, att det till sist 

Medan hjärtat ännu värmes av res-1 m°tsvarar sin höga uppgift, den upp-

terna av en passion, har det lättare S'ft som presidenten Wilson formu-

att gripas av en ny kärlek, än när 'era('e 1 01 ('en • Vårt verk skall bli 

man är fullständigt återställd däri- att or8an^era världens vänskap . 
£r|n Hur fåvitskt låter det inte, när 

man säger : "Vi tro inte på detta 

folkförbund, det är svagt och odug-
De som hava hyst en djup kärlek, I Hg-^ vi vilja ha ett nytt Nationernas 

känna sig livet ut olyckliga och på förbund, som är starkt, rättvist och 
samma gång lyckliga över att hava mäktigt". Vad är det då som gör 

tillfrisknat därifrån. | ena förbundet svagt och bräck

ligt? Människorna som ha säte och 
stämma där. Och vad skulle göra 

det andra drömda och efterlängtade 
förbundet starkt och mäktigt? Också 
människorna — kanske samma män-

Mången kokett kvinna 4ror, sig va-1 niskor. 

ra svartsjuk på sin man, när hon M • I omsorgen om formerna glömmer 
själva verket endast är avundsjuk på man 0fta, att det är innehållet, som 

Att älska litet är ett säkert, medel 
att bliva älskad. 

andra kvinnor. måste omskapas. Det är som om man 

trodde, att det funnes en punkt utan
för världen, från vilken världen kun

de reformeras. 

Men folkförbundet är ett männi

skoverk som allt annat mänskligt. 
Det blir vad vi själva göra det till. 

Det kan ge oss allt vad vi önska och 
fordra, om vi endast ge våra önsk-

råder i allmänhet nattsvart okunnig

het på landsbygden. Även i späd

barnsvård äro lantkvinnorna över
raskande litet hemma och i största nin^ar och ^^ringar den rätta akti-
behov av information. Se professor va ^riktningen. Det personliga i 

Jundells artikel i n :r 24 av Kvinnor
nas Tidning ! 

Men låt oss inte göra allt detta i 

överlägsen, retsam skolmästareton 
och med pekpinne utan på ett natur 
ligt och älskvärt sätt och med livlig 

flytandet har övervunnit större ting 

här i världen än de brister som juri
diskt och politiskt vidlåda förbunds

paktens nuvarande ordalydelse. 
Och varför skulle vi då inte ro på 

detta folkförbund, det redan startade 
och arbetande, det för vilket mer än 

hågkomst av att det endast ar en gen- . „ . , , 
_  . . .  I  h a l f t e n  a v  j o r d e n s  s t a t e r  o f f r a t  k r a f -

gàva för allt det goda lantborna 
skänka oss genom att lämna oss, som 

höra hemma i staden, tillträde till si

na skogar, sina ängar, sina sjöar 
na klippor och den friska luften som 

sveper däröver. Den är deras, de 

ha lagfart på all denna härlighet och 
de kunde, om de ville, utestänga oss 

från den ! 

ter och pengar? Varför skulle ett 

annat förbund ha större utsikter att 
inom sig samla den elit av vidsynt 
internationella och övertygat pacifis

tiska individer, som ensamt kan föra 

folkförbundstanken till seger? 

Vid den andra och senaste av Na
tionernas förbunds kongresser i Ge

nève yttrade en hindu, den lärde 

brahmanen Skrinavasa Sastri: 

"Jag har ofta under de gångna da-
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