
•  lof  Asklunds 

Alla slags kopparslagerlarbe-
ten utföras. Förtenningar 

TJEs verkställas med kemiskt rent 
V \.-m tenn. = 

ohnson & Carlson, "u"Jïaïî"i.2-

Hans syn pa 
saken. 

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 
guldstifttändcr. 

Resande kunna erhålla sina arbeten på dagen 

Hur sprides 
smittan? Bröd 

.Det ÄrMst. använd 

ZIWERTZ Extrait Vegetal 
psmedel. Finnic *811®.. u* I anslutning till de artiklar som un

der ovanstående rubrik varit införda 
i de senaste numren av Kv. T. kan 
meddelas, att Riksdagen 1921 med 
anledning av en motion av pastor 1 
Harald Hallén hemställde, att k. m:t 
måtte låta verkställa utredning huru
vida och på vilket sätt genom sär
skilda bestämmelser i tryckfrihets
förordningen rätten att i dagblad och 
periodiska skrifter offentliggöra skild
ringar av och förhandlingar angåen
de brott av grövre kriminell och sexu
ell natur kunde begränsas i syfte att 
förekomma i socialt och etiskt avse
ende skadliga verkningar. 

Resultatet av denna utredning 
kommer väl så småningom att fram
läggas och frågan därefter att åter 
upptagas till behandling i riksdagen. 
• "Det kan ej förnekas, hette det bl. 
a. i hr Hallens motion, att med jour
nalistikens amerikanisering har följt 
en bristande ansvarskänsla för vad 
som är nyttigt och lämpligt att lägga 
under ögonen på unga och obefästa 

•människor. Tidningspressen kan ej 
hänvisa till; att den blott vill vara en 
vaken nyhetsmeddelare, ty för en 
folkuppfostrare bör ju alltid gälla den 
regeln, att man ej i onödan i upplys
ningssyfte drar in all sköns smuts 
och elände i ungdomens kunskaps
krets. De ingående skildringar av 

bästa härkonserveringsmedel. Finnes till! 
frisörer och i parfymaffärer samt hos 
Hovleverantör Ziw,rlz. Effr { Geuborg 

Lorensbergsgatan 7. Tel. K 

Yllefiltar 
utsäljes billigt direkt från lager. 

S. ERICSONS KLÄDESLAGER. 
Järntorget 3, Wilsons hus, 2:a vån. 

Öppet 8—7. 

Att han aldrig kritiserar sin hust
rus kamning eller klädsel. 

Att han icke förspiller tiden me(j 
att utveckla sina åsikter. (Hon vet 
dem förut.) 

Att han icke blandar sig i vad som 
angår kvinnorna. 

Att han icke är begiven på rus
drycker. 

Att han icke är alltför svartsjuk 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: — x/2 år Kr. 3:75. 

Lösnummer 15 öre. 
F. A. B. HVAR 8 DAGS TRYCKEBI, GÖTEBORG, 1922 

Utkommer varje Söndag. 

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

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

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 
sista sidan 20 öre pr mm 

» 

Längre annonsering rabatt. 

frubur eller så liten förmåga att å-
stadkomma den, är icke den rätta 
kvinnan att sköta ett hem för man 
och barn. Icke trevnad skall växa 
upp omkring henne utan oordning 
och stor vantrevnad. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Den trådlösa — 
tidens största underverk 

— allmän egendom 

Rationell hushållning 
INNEHALL. 

En man av denna typ torde med 
nöje godkännas även av de europei
ska kvinnorna. 

Idealmannen 
Enligt japanskornas smak. 

De japanska kvinnorna ställa föl
jande fordringar på mannen : 

Att han icke är snål. 

Att han icke lägger för stor vikt 
vid sin klädsel. 

Att han har ett manligt yttre. 

Att han icke är alltför familjär i 
sitt umgänge med andra kvinnor. 

Att han gör sig det omaket att för
klara för kvinnorna det som de önska 
få veta. 

Att han har en fast karaktär och 
att han förstår att klara upp en 
vansklig situation. 

Att han överlåter åt kvinnan att 
ombesörja hennes finanser. 

Att han aldrig visar sig i köket. 

Sommargästen till bonden i grann
gården : — Jag hoppas att ni inte tar 
illa upp, att mina barn leka i er råg
åker. Men det var sant, jag har sett, 
att ni har en hund uppe hos ert. Tyc
ker han om barn? 

Bonden: — Ja då, väldigt mycket. 
Fast han föredrar ju förstås hästkött, 
när han kan få sådant. 

Sommargästens barn lekte inte i 
rågåkern. 

FÄRSKT och RÖKT 

A.  S .  N i l ssons  
Blomsteraffär 
Linnégatan 31 ^ 
Tel. 40572 / 

Kransar 
Buketter 

i alla FRISLÄGEN. 

samt allt slags Vildt till 
dagens lägsta priser uti 

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

I TORDE HANvr% T1U. 

AUG. SJÖBERGS TP 
KLICHÉ ANSTALT 

(f. et. SH-rVERSFt+RfZES) 
MAGASINSGATAN 3 - GÖTEBORG - TEL. A2.58 K. fl. böbeln Färska Grönsaker och Blommor dag-

jen, frän Fridkulla och Sofielund 
hos Vasaplatsen 13, Göteborg, 

l ece r ia f fä r  m .  m  
Telefon 3102. Etabl. IE97. 
R E K O M M E N D E R A S !  

TRÄDGÅRDSHAUEN. Tel. 7225, 

Nytt halvar NU INKOMMET 
till dagens lägsta prisers 
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. 

Kvinnornas Tidning REGNKAPPOR 
utsäljes bil igt d rekt frän lager 

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

ARLA MJÖLK 
Distribution på glasflaskor• 

Tel. 85 78, 36 99 

ARLA MJÖLKSERVERING 
Drottninggatan 13. Tel. 9096. 

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

Amalia Gustafsson» 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuteriwaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

Bertha Anderson 
15 3(orsgatan 15 

kar; åtminstone kvinnor lik Lenore. 

"Och han — trots allt detta — äls
kar han henne ännu " sade Marion 

med torra läppar. 
Regissören teg en stund. 
"Jag trodde inte att någon kunde 

hålla så mycket av Lenore som jag > 

sade han till sist, "men Delacour äls 

kar henne ännu mer." 

henne, trots allting började han dric

ka igen. Och så sade hon: "Om du 

dricker, så dricker jag också, precis 
lika mycket". Och hon gjorde det; 

små kvantiteter, stora kvantiteter. 

När han hade ett rus, hade hon ock

så. Det var död eller hälsa. Och 

han älskade henne. Det var hennes 

grepp på honom. Det tog tid, men 
hon kurerade honom. Han led för 

mycket av att se henne döda sig själv 

tum för tum för hans skull. Det gav 
honom kraft och han slutade." 

"Än hon då, varför slutar inte hon 
också?" 

"Hon kan inte", sade regissören 

och dragen skälvde. "Begärelsen ha

de slagit för djupa rötter hos henne, 

när han var botad. Hon har inte en 

sådan fysik som han. Hon är precis 

lik en utkramad citron. Döden är 

nära, och de veta det båda. Men hon 
ta'r det med ro. Hon har räddat ho

nom. Det var målet. Hon är full

komligt lycklig. Allt annat är henne 

likgiltigt. Han är en stor skådespe
lare. Hon har fått leva och se ho

nom uppskattad. Få kvinnor skulle 

ha' riskerat det. Men jag förmodar 

att en kvinna vågar allt, när hon äls-

förhoppning —• men hon har aldrig 

sett den. Den är ute på landet, imed 

ett litet gammaldags hus, nästan ba

ra en koja. Men det är så nätt. Lång 
rosengång, litet springvatten, bro av 

trädgrenar, damm med guldfiskar och 

den har golv av gröna kakel, så att 

fiskarne ta' sig så bra ut, och så en 
stor rosengrupp med La France och 

Marshall Niel. Om hon ändå hade 

fått se den ! Men hon och Delacour ! 

Det var lik en berättelse i en bok. 
De blevo kära i varandra, men han 

uppförde sig korrekt. Han ville inte 

binda henne. Sade att han visste att 

han inte künde lita på sig själv, sprit

begäret satt för djupt, och när det 
vaknade smälte hans vilja som vax. 

Men hon ville ha honom, sade att 

hennes vilja var stark nog för båda. 

— Hennes vilja? Det var nog hen

nes kärlek, som var stark. Till slut 

gav han efter, och de gifte sig. Jag 

hade inte kunnat stå emot så länge 

som han, och en kort tid gick allt bra. 

Han satt vid hennes fötter. Han sa

de till mig, att det var första gången 
någon kvinna hade älskat honom. Och 
en kort tid hade jag nästan börjat 

hoppas — och så, trots sin kärlek till 

hon'hade nog intresse för. Hon var 
ensam i världen. Hennes intresse för 
teatern upplöste sig gradvis i religio

sitet. En gång hörde hon med be

klagande att Lenore förlorat minnet, 
och man viskade om chloral. Hon 

tänkte på att söka rädda henne, ville 

vädja till det bättre jag, som hon än

nu trodde fanns hos varje männi

ska. Men när hon gjorde sig närma

re underrättad öm henne, för att kun

na söka upp henne, fick hon höra att 

Lenore hade varit hemligt gift med 

Delacour sedan längre tid, och att 

hennes fall — grunden var alkohol 

— daterade från deras giftermål. 

Ännu ett år förgick. Delacour bör

jade åter uppträda en och annan 

gång. Sedan mer regelbundet. Han 

genomförde t. o. m. längre engage
ment. Men hans hustru kom icke 

igen. 
En vacker dag kom Marions stycke 

upp igen, och hade sin gamla fram

gång. Det var Delacours bästa roll. 
Och Marion gick för att se det. Hon 
<att dold bakom gardinen i sin avant-

scen. 
Åren hade icke farit fram milt med 

henne. Hennes missnöjda ansikte 

ntendera Kvinnornas 
S till Edra vänner! 
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magnetiska vågor, men med så få 
svängningar i sekunden, att de ej kun
na uppfattas av er syn utan endast 
förnimmas genom känseln. Men både 
ljus och värme äro precis samma sak, 
nämligen elektromagnetiska vågor. 
Den enda skillnaden mellan dem är, 
att våglängderna äro olika. 

Ljusets våglängd är nästan ofatt
ligt kort •—- omkring 1/50,000 tum. 
Värmevågens längd är större — om
kring 1/10,000 tum. Nåväl, den tråd
lösa är just detsamma som ljus och 
värme, utom att dess våglängd är o-
fantligt mycket större — från 100 
eng. fot till 20 eng. mil. 

Upptäckten av den trådlösa inne
bär alltså följande: — Människan har 
upptäckt, att hon genom konst kan 
frambringa vibrationer i etern, som 
äro av periodisk karakter och av så 
stor våglängd, att de kunna särskiljas 
(mekaniskt) från massan av kortare 
värme- och ljusvågor, och därför kan 
hon bruka dem för att signalera till 
andra människor överallt på jordklo
tet. I praktiken tar denna signalering 
de mekaniska formerna av reproduce
randet av mänskligt tal (den trådlösa 
telefonen) eller av knackningar på en 
metallskiva (trådlösa telegrafen). 

Den mångfald av olika våglängder, 
som kan brukas, då man betjänar sig 
av den trådlösa, är vad som förlänar 
den dess stora användbarhet. De våg
längder, man nu i allmänhet begagnar 
sig av variera mellan ungefär 200 fot 
och upp till 20 mil (eng.). Genom 
mekaniska medel, för komplicerade 
att här beskriva, har man lyckats 
"stämma" mottagningsapparaterna, så 
att de endast reagera för de etervå
gor, som äro 600 fot långa eller 1,500 
fot eller 2 mil, eller vilken längd för 
övrigt, som man för ögonblicket öns
kar. Genom denna stämningsprocess 
blir det "trådlösa örat" dövt för alla 
andra vågor, även om myriader dyli
ka samtidigt sätta rymden i dallring. 
Det är ett resultat av denna förmåga 
att välja, att stora stationer, såsom 
den nya vid Port Jefferson, Long Is
land, kunna sända ut sina budskap i 
långa vågor, som kunna förnimmas 
runt världen, utan att komma i kolli
sion med amatörerna i Brooklyn, som 
önska tala med New York genom 
mycket korta våglängder. 

Det är ett känt faktum, att de elek
tromagnetiska vågorna i den trådlösa 
fortplanta sig med samma hastighet 
som ljuset, och att de, en gång för
satta i rörelse, komma att fortsätta 
utan uppehåll, utan aft avtaga i all o-
ändlighet genom den oändliga rym
den. Härav följer således, att när 
Mary Garden sjunger Carmen i Chi
cagos opera, hon ej endast höres in
om bråkdelen av en sekund av bond
hustrurna i det avlägsna Illinois, utan 
att de elektromagnetiska vågor, som 
möjliggöra detta, åtta minuter senare 
också nå fram till solen. Efter ännu 
27 min. komma de till Jupiter, och 
om där funnes människor sådana som 
vi med tillräckligt känsliga mottag
ningsapparater, så skulle de kunna 
höra hennes röst lika tydligt som 
bondhustrurna i Illinois och med sam
ma nöje. 

Ej heller där stanna vågorna. 
Framåt fortsätta de för evigt genom 
den oändliga etern, så att om 100 milj. 
år skola de kanske nå den yttersta 
stjärna, som är synlig medelst vårt 
skarpaste teleskop. Men när de an
länt dit, så har deras vandring endast 
just börjat. Bokstavligen ända till ti
dernas ände fortsätta de sin marsch 
framåt, så att det blir en verklig 

Samtal kring 
litteraturen. 

in. 

Det är med böcker som med män
niskor. 

Man möter somliga och glömmer 
dem så fullständigt som om man al
drig sett dem — man möter andra 
och minns dem till evig tid. 

Bland böcker som kvarlämna ett 
sådant outplånligt intryck intar Tho
mas Manns Huset Buddenbrook i 
en senare tids tyska romandiktning 
ett förnämligt rum. I den lugna vrån 
i hängmattan under en behaglig som
mardag kan man knappast välja en 
bättre lektyr än denna Manns levan
de skildring av en gammal tysk köp
mannafamiljs livsdrama. 

Boken är typiskt tysk, om man med 
typisk menar ett verk som för ens 
inre syn frammanar stämningar och 
bilder, vilka ovillkorligen måste sam
manbindas med ett bestämt land — 
ett bestämt folk. Som människo
skildring däremot äger den interna
tionella mått, i det man finner andliga 
släktingar till detta gamla affärshus' 
medlemmar över hela världen. 

Huset Buddenbrook är i likhet med 
David Copperfield ett romanverk, vari 
man träffar människorna intimt, och 
följer dem under ett levnadslopp, del
tagande i deras hemliv och fester, de
ras förlovningar och bröllop, deras 
bekymmer och glädjeämnen. Med 
samma intresse som man i verklig
heten delar intima vänners växlande 
livsöden kommer en småningom Tho
mas Mann med sin fina och fängs
lande människoskildring att dela de 
öden som beskäras medlemmarna av 
Huset Buddenbrook. När någon av 
dem går bort och försvinner ur hi
storien stannar en stämning kvar som 
bure man själv svarta kläder och 
minnet av en processions dova häst
tramp i sin själ. 

När det gamla solida Huset Bud
denbrook i en yngre generations hän
der slutligen allt mer och mer under-
gräves, låter författaren läsaren kän
na förlusten — grämelsen inför en 
skapelses förskingring — vemodet 
som erfares då i ett samhälle något 

sanning, att Mary Gardens röst nu är 
odödlig, ty den har satt outplånliga 
spår i etern, som skola förbliva där 
till den yttersta dagen. 

Antag, att tanken vore i stånd att 
framkalla elektromagnetiska vågor. 
Om denna teori vore sann, så äro en 
människas tankar odödliga liksom 
Mary Gardens röst. Deras utflödande 
vågor skulle då föras framåt genom 
den oändliga etern och fortsätta sitt 
framåtskridande där oupphörligt till 
dagarnas ände. Sålunda skulle odöd
ligheten — icke den odödlighet man 
vanligen tänker sig, den individuella 
personlighetens, som är totalsumman 
av en persons livserfarenhet, utan o-
dödlighet av en egendomligt avsönd
rad och frånskild karakter — vara 
ett faktum. Etern skulle innehålla ett 
odödligt porträtt av människan, men 
ett porträtt målat på etern i likhet 
med ringarne på en stilla vattenyta, 
där en sten har fallit, spridande sig i 
allt vidare kretsar, sammansatt av alla 
hennes tankar och känslor i den ord
ning, vari de uppstått i hennes hjärna. 

Aktiebolaget 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 
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Tänk på livet! 
Av H—t H—n. 

Tänk på livet, medan du lever! 

Sörj för att varje dag som går blir 
så minnesvärd, så innehållsrik som 
möjligt ! 

Nöj dig ej med att endast nedskri
va denna ovärdigt lilla siffra, varige
nom en dag blott summeras ihop med 
övriga av din livslängd. Låt var och 
en av dem innesluta någon handling, 
någon tanke, någon känsla som läg
ger en tum även till din andliga växt. 

Lev såsom naturen lever i ymnigt 
slösande med alla sina krafter, innan 
den ånyo ingår i vintersömnen. Tve
kar någonsin ett träd att knoppas, att 
blomma och lövas, att dricka djupt 
ur jordens näring för att utbreda sin 
lummiga krona och bjuda fågelsån
gen fäste på var gren? Hägnande 
och vänligt mot allt liv njuter och lar 

plånas ut som var dess kärna och 
prydnad. 

Det är en hel familjs öden som i 
denna bok med sällsam intensitet 
manas fram och träder en nära, och 
då de slutligen en efter en blekna och 
försvinna vänder man sig bort med 
hjärtat och sinnet fyllt av sådana 
djupa intryck och känslor, som, för
utom livet självt, endast det litterära 
mästerskapet kan skänka. 

Om Thomas Mann i sitt arbete 
skrivit stadens växlingsrika nervösa 
drama, ger Gustav Frensen i sitt sto
ra huvudverk Jörn Uhl en mäktig 
bred målning av det tyska marsklan
det med vilda, öde hedar, dyner och 
landsbygdens fridsamma hus. Det är 
livet sett genom en svartklädd, helg
dagsklädd mans klara stilla blick. 
Med sin originella, redbara person
målning och religiösa grundstämning 
är hela detta betydande arbete en 
kärleksfull tillägnan till hembygden 
och allt av tro och liv och skönhets
syn densamma kan innesluta. 

Lika sval och siktigt klar som da
gen vilar över Dithmarschens vatten
omflutna land i Frenssens böcker, li
ka het skälver den över storslagna 
alplandskap och vilda, trotsiga, obän
diga bergslynnen i Paul Heyses Flic
kan från Treppi — lika bräddfull av 
kuslig mystik över Andrea Delfins 
Venedig. Man bör ej utesluta dessa 
två glänsande produkter av Heyses 
psykologiskt fina och mästerliga 
skildringskonst från sitt litterära pro
gram. Detsamma gäller den store 
danske psykologen J. P. Jacobsens 
tvenne i sitt slag enastående livsverk, 
Fru Marie Grubbe och Niels Lyhne 
— båda verk av den utsöktaste konst
närliga förfining, efterlämnande en 
stämning av drivhusets färgprakt och 
purpurmörka rosors tunga doft. 

Allra sist en erinran om en förfat
tare, som dock knappast behöver be
fara att glömmas av oss skandinaver 
— Jonas Lie. Det är märkvärdigt 
hur hans arbeten stå sig, hur de tåla 
att läsas om och om igen, alltid blot
tande nya sidor, nya tankar och det i 
sanning och kärlek skapades evigt 
ungdomliga friskhet. Ingen bok som 
bär hans namn kan läsas utan att på 
något sätt berika. Vill man finna hans 
produktions höjdpunkt, väljer man 
hans icke utan skäl mest berömda 
romaner Kommendörens döttrar och 
Ett samliv eller den märkliga Nord
landsskildringen Visionären — en 
stark syntes av hans barndoms in
tryck, vari man finner själva källan 
till den visionära begåvning i hans 
natur, som senare i så rikt mått strött 
geniets guldstänk över hela hans dikt
ning. 

5. L. 

ver det i kraft och härlighet sitt kor
ta liv, obekymrad om att bladen en 
dag skola gulna och falla av, snön 
tynga dess grenar och fåglarna fly. 

Hur mången människa, som kunde 
bättre, gör ej livet fult, trist och inne
hållslöst för sig och de sina endast 
emedan hon aldrig unnar sig leva den 
innevarande dagen av fruktan att tid 
och ägodelar ej skola räcka till för 
en kommande ! Hur mången alltför 
sparsam moder börjar ej redan under 
barnens minderårighet att undergräva 
deras hälsa för ett helt liv genom att 
girigt knappa in på kost och kläder 
för att få något över till deras upp
fostran och senare utkomst i världen. 
Hur mången förmögen fader, som ge
nom en handräckning i god tid skulle 
kunnat skapa dugande, kunniga och 
självständiga män och kvinnor av si
na söner och döttrar, gömmer ej sin 
förmögenhet till odågor, som endast 
gå ocb vänta på hans död ! 

Vilar det ej nästan undantagslöst 
såsom en förbannelse över sådana liv? 
Finns något dystrare än dylika hus, 
där giriga enstöringar, i en ständig 
livsskygg fruktan att förlora något, 
sluta sig inne som i en grav? Är ej 
hela deras levnad ett oavb\ jtet hemskt 
döende, utan fägring och utan kraft? 

Dö ej de ojämförligt flesta männi
skor utan att någonsin ha utbrukat 
alla de pund som livet gav dem? 
utan att veta något om den rika jord, 
varpå de levat? 

-- Det gör detsamma — det är än
då snart slut — — — resonera de 
ofta i sin gränslösa likgiltighet och o-
tacksamhet. 

Detta är icke sannt. Livets slut 
skönjer ingen. Andens rike förbliver 
från evighet till evighet. 

Men de mena sannolikt att livet 
slutar där deras möjlighet att bruka 
ägodelarna upphör. 

De visaste människorna hava ock
så därför levat sitt liv, så att de an
vänt jordens goda blott såsom ett lån 
för sina syften. Detta sätt att leva 
är det enda som gör en människa fri 

fri i ädlaste bemärkelse, sorglös i 
dess djupaste, utvecklingsbar, arbet
sam, livsvänlig i dess vidsträcktaste. 
Av sådant material äro jordens stör
ste skapade. Något av samma gnista 
flammar hos varje duglig och bety
dande människa. 

Den materiellt rike äger endast sin 
rikedom. När han dör blir denna var 
mans rov. Men kring den frikostigt 
skapande anden, som lever och låter 
leva, uppstår verket, som överlever 
honom själv. 

Om människorna kunde förstå att 
njuta livet såsom konstnärer, upp
märksamma, ständigt lärande, stän
digt i verksamhet, besjälade av dess 
skönheter, rika genom dess egna vär
den ! 

Det fordras ingen förmögenhet, in
gen särskild samhällsställning för att 
bli livskonstnär på det .sättet. Det är 
endast den obetfärdiges, den tröges 
ursäkt att allt står i vägen för hans 
framåtskridande, hans bildning. 

Tvärtom ligger ju allt öppet endast 
i väntan på att tagas! 

Det är först när man betänker hur 
mycket jorden bjuder och hur föga 
flertalet använder därav som mänsk
lighetens oerhörda försoffning fram
står i hela sitt kolossala armod. Detta 
icke endast på det andliga området 
utan även på det materiella. • 

Vilken allmän brist på mål såväl 
för livet som för dagen ! Vilken slö 
gemensamhetsuppfattning vid åsynen, 
vid hörsägnen om vad jordelivet inne
sluter: — detta är ej för mig! Var-

Sparkasseräkmng 
Södra Hamngatan 23. Östra Hamngatan 39, 

GÖTEBORG 

Sparkasse-Kreditiv 
kan därvid utfärdas möjliggörande uttag 

vid vilket som helst av 

Svenska Handelsbankens 
255 kontor 

annan människa, minst, startar och 
lever livet under detta resignationens 
motto : dettta kan jag aldrig få. 

Varför? Varför skulle icke dina 
önskningar åtminstone i något fall 
eller i nå£on riktning kunna uppnås, 
om du verkligen ville? Tänk på,att li
vet är bildbart och mjukt och, ger 
vika för viljan och ihärdigheten ! Allt 
vad du ser skapat omkring dig av 
människohand •— vad är det annat än 
en vilja som tagit synlig gestalt? Vad 
hindrar dig mera än någon annan att 
bli en av dessa viljor, som på något 
område, i någon gärning taga fullbor
dandets form? 

Det är häpnadsväckande att se, hur 
oändligt många människor som andli
gen och lekamligen stagnera blott och 
bart under den eviga modlösa före
ställningen att inga andra vägar stå 
dem öppna än den återvändsgränd de 
redan beträtt. 

Hur ofta hör man exempelvis ej 
folk bekänna att de haft stor fallen
het och lust för det eller det, fastän 
de aldrig fått lära det. — Nej, de ha 
icke fått och ej heller ha de någonsin 
på egen hand försökt att erövra det 
allra minsta lilla stycke av den skön
hetsvärld, från vilken de på grund av 
förhållandena känt sig uteslutna; 

Sammalunda med mycket annat. 
Överallt möter man exempel i mängd 
på hur viljans ofrihet binder andar
nas förmåga. 

Man nöjer sig i livet med att en
dast bli slav — slav under sitt arbete, 
sina passioner, sin försoffning och 
bortkastar därmed tillvarons förnäm
ligaste arvedel. 

Om man sovande färdas en järn
vägssträcka, vet man lika litet Om vä
gen, när man stiger av, som när man 
steg på. Och man får göra resan en 
gång till, om man vill veta hur där 
såg ut. 

"Om man lever hela livet med så 
att säga nedsänkt huvud i mekanisk 
växling mellan arbete, matbord och 
säng, vet man ungefär lika litet om 
världen, när man dör, som när man 
föddes. Det är billigt att man får le
va om detsamma livet en gång till för 
att bättre taga vara på sina tillfällen. 
Det är i det stora hela ingen ursäkt 
för ens okunnighet att man är fattig 
eller jäktad eller att det finns saker 
som man anser går över ens förstånd. 
Naturen och bildningens källor skilja 
ej mellan fattig och rik, jäktande är 
en dålig vana och sitt mänskliga för
stånd har man sannerligen fått för att 
bruka det och därigenom överglänsa 
djuren, som även kämpa för födan, 
sova och skydda sig mot köld. 

Hur motbjudande att gå till vila ef
ter en dåligt förvaltad dag, som ej 
satt det minsta spår av värde vare sig 
i din materiella eller andliga värld! 
Hur skönt däremot när minnet av ett 
fullbordat arbete, en vacker syn, en 
god gärning eller en stor tanke följa 
dig till sömnens tröskel ! 

Hur lockande att tänka på livet, 
när det ligger omkring dig i all sin 
ymniga härlighet med alla kunskapens 
djupa källor öppna och inbjudande till 
evigt ny förfriskning ! 

Och hur overklig, hur betydelselös 
blir ej döden för den, som under hela 
sin jordevandring levat livet så, att 
varje band som brustit i den timliga 
tillvaron blivit en förbindelse mera 
med den eviga — att allt vad han 
ägt dyrbarast och högst, det bär han 
med sig som en oförvansklig kunskap, 
vilken följer honom såsom en hemlig
hetsfull skönhetssyn in i det obekanta 

landet. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
Rekommenderas ! 

Kvinnans 
trådlösa.., 

När man beklagande talar om kvin
nor som på ett eller annat sätt blivit I 
bedragna av sina män utan att ha 
haft den ringaste vetskap därom, 
förrän slagit fallit, undrar, jag alltid 
huru dessa kvinnor äro konstruerade, 
Att de kunna bli bedragna är tyvärr 
ej uteslutet — men att de icke skulle 
veta något därom, förrän en hand
griplig verklighet uppenbarar, det för 
dem — otroligt? 

Kan över huvud taget något döljas 
för en kvinna i allmänhet och för en 
älskande kvinna isynnerhet ? Har hon 
ej till sina sunda fem även ett sjätte 
sinne, som vi kunna kalla instinkt el
ler intuition eller vad ni behagar, och 
som i all synnerhet i förhållande till 
hennes äkta make utgör en fulländad; 
och osviklig trådlös apparat, yilken 
underrättar henne om allt som rör 
honom. 

Varje fru är i detta fall sin egen 
Megalis. Hon vet allt om sin man, 
medan han å sin sida vet ganska litet 
om henne. Genast han inträder i hem
met efter dagens arbete, har hon ge
nom hans gång, hans sätt att hälsa, 
lägga ifrån sig tidningen eller genom 
hela den stämning, som utströmmar 
ifrån honom, fullkomligt klart för sig, 
om allt är som det skall vara, eller 
om något är på tok. Och det hjälper 
inte att han skyller på något trassel i 
affären, när det är hans hälsa som 
krånglar eller hans nya skor som äro 
för små. Hon behöver inte ens fra-
ga -— bara se och förnimma, och in
om en liten stund vet hon alltigenom 
på pricken vad det är som förorsakat 
antingen hans överdådigt goda humor 
eller hans nedstämdhet. 

Annorlunda med männen. De kun
na vara levande konversationslexikon, 
som äga kunskap om allt mellan him
mel och jord, men om sina fruars 
tankar, önskningar och sinnesstäm
ningar véta de platt intet. De aga 
ingen trådlös. Mitt under en sorg
sen sinnesstämning, som fört hennt 

genom tragediens alla labyrinter, kan 
han fullständigt oberörd utbrista • 
Var har du fått tag i det här etter-
salta smöret ! Eller det är en sår 
skild bemärkelsedag och hon haf 

smyckat våningen och sig själv od1 

hoppas att han skall se och dra sig 
minnes. Men i stället går han och 
drar på sig sina sämsta kläder od1 

sätter sig att slipa sina rakknivar-
Kvinnans trådlösa utgör verkligel1 

ett slags kvinnligt frimureri, vars in 

nebörd varje kvinna fattar. Hon y 
att hon kan dölja sig för mannen 13® 
väl som hon vet att han icke kan dölj* 
sig för henne. Hon läser hans tan 
kar som voro de skrivna med ja"e 

bokstäver på hans panna. Hon 
dem t. o. m. utan att se. Det ar 
som Fröding kallar "det konstiga We 

kvinnfolk att de kunna se med na 

ken". 

Fröding måtte ha känt kvinnor11 

han ! 
Julie Gram-

• 
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Oss kvinnor emellan. 
En admonition och ett svar. 

Är1 
te,* 

r =Var lunchar man 
bast? 
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Under strecket 
börjar i dagens nummer en novell 

»Mystik» av Baronessan de Sou-
canton. Denna författarinna fram
trädde för ett par år sedan med ro
manen »Towards the heights», snart 
följd av ännu en »The beloved of 
Sanherib», vilka båda arbeten stå i 
intimt samband med antiken, ehuru 

handlingen försiggår i våra dagar. 
Författarinnan har en livfullt glö
dande fantasi och en beundransvärd 

förmåga att göra det mest fantastiska 
sannolikt, ja, trovärdigt. Hennes 
böcker, alla utgivna på engelska för

lag, hava väckt betydande uppmärk
samhet. Novellen »Mystik» förelig

ger ännu icke tryckt. Det är genom 
älskvärt tillmötesgående av författa
rinnan som Kvinnornas Tidning kan 
presentera novellen innan den till
sammans med ännu några andra ut
kommer från trycket på Heath and 
Crantons förlag i London. 

Låt oss ännu en gång återkomma 
till frågan om kvinnas tillträde till 
statstjänst ! 

Fredrika-Bremer-Förbundets tid
skrift "Hertha" riktar i sitt senaste 
nummer en admonition mot Kvinnor
nas Tidning för dess i samband med 
behörighetslagens fall i riksdagen 
gjorda påstående, att utgången helt 
säkert skulle blivit en annan, om riks
dagsmännen när de gingo till omröst
ningen, verkligen känt, att bakom kra
vet på den ifrågavarande reformen 
(kvinnas tillträde till statstjänst) stått 
en enhällig viljestark kvinnlig opini
on. Det tillades, att denna allmänna 
opinion icke varit tillfinnandes, därför 
att ingen av vårt lands ledande kvin
noorganisationer lagt sig vinn om att 
väcka och samla kvinnornas intresse 
för saken och ge det utlösning i opi
nionsmöten och resolutioner samt att 
bringa kvinnornas sålunda, uttalade 
önskningar till allmänhetens, de olika 
partiernas och enkannerligen riksda

gens kännedom. 

Häremot anmärker "Hertha" : 

"Vi tillåta oss erinra därom, att då 
den kungliga propositionen förelåg, 
aderton kvinnoföreningar på kallelse 
av Fredrika-Bremer-Förbundet sam
manträdde till representantmöte. Det 
närmaste resultatet av detta möte var 
en av samma aderton kvinnoförenin 
gar undertecknad gemensam skrivelse 
till sammansatta stats- och första lag 
utskottet med hemställan att den k. 
propositionen utan inskränkning mat 
te tillstyrkas. Utskottets samtliga le
damöter uppvaktades av kvinnore
presentanter, som särskilt satt sig in i 

den föreliggande frågan. När behand
lingen i kamrarne stod för dörren, 
tillställdes varje ledamot av riksdagen 
genom resp. kvinnliga organisationer 
en skrivelse vari -vederbörande upp
manades att rösta för behörighetsla
gen, och där utförlig motivering för 
denna önskan framlades. Det är allt
så icke sant, att de olika kvinnororga
nisationerna varit overksamma i frå
gan. De ha för såväl utskott som riks. 
dag framlagt och motiverat sina 

krav." 

Vi svara härtill först, att Kvinnor
nas Tidning ehuru den tyvärr icke 
ihågkommits med de direkta medde
landen Fredrika-Bremer-Förbundet 
synes hava tillställt dagspressen dock 
varit i tillfälle att lämna sin läsekrets 
upplysning om det huvudsakliga av de 

vidtagna åtgärderna. 

Sedan tillägga vi : 

"Herthas" utförliga redogörelse bi
bringar läsaren ett intryck av att vad 
som från kvinnosakshåll åtgjorts varit 
betydande, men står sig denna upp
fattning vid en närmare granskning? 
Några tiotal kvinnor hava varit sam
lade till överläggningar och hava upp
satt en skrivelse, som undertecknats 
med i8 kvinnoorganisationers namn, 
en och annan tidningsartikel har pu
blicerats, en del uppvaktningar hava 

TREVLIG OCK INTRESSANT 

gjorts och slutligen hava tryckta upp
rop tillställts riksdagsmännen. 

Detta är allt vad som blivit gjort 
för att rädda i hamn en reform, vil
ken skulle betyda en oerhörd vinst 
för alla självförsörjande kvinnor, be 
fria deras arbetskraft från den för
nedrande "sekundastämpel", som nu 
skadar den, och giva den statligt er
kännande som fullgod, en reform, 
vilken just därför att den innesluter 
en så genomgripande förbättring av 
kvinnornas konkurrensmöjligheter i 
arbetslivet är ytterligt impopulär på 
manligt håll, något varom de fientligt 
underkännande uttalanden vittna, vil 
ka under frågans förberedande be
handling avgivits av institutioner, äm
betsverk och enskilda personer. 

Det var sannerligen alltför sangvi-
niskt att tro att det manliga motstån
det i riksdagen skulle falla till föga 
endast inför skrivelser och uppvakt
ningar som utgått från kvinnosaks
håll. För en seger skulle ytterligare 
erfordrats stödet av den samlade 
kvinnliga opinion, vilken förde t. ex. 
kvinnorösträtten i hamn. Landsorga
nisationen för kvinnornas pol. röst
rätt nådde aldrig någon imponerande 
medlemssiffra och skulle ensam ab
solut icke förmått genomföra refor
men men den utvecklade en' livlig agi
tation inom kvinnovärlden genom fö
redrag, diskussioner, resolutioner, 
namninsamling, flygskrifter, teater
pjäser, tidningsartiklar, den gjorde 
frågan känd överallt, in i landets alla 
avkrokar, tände rösträttskravet i 
varje kvinnohjärta. Man talade om 
kvinnorösträtten i hemmen, på mö
ten, man stred om den, tidningarne 
skrevo för och emot, frågan stod i 
verklig mening på dagordningen. När 
den slutbehandlades i riksdagen viss
te varje riksdagsman att bakom den
samma stodo icke blott Landsföre
ningens relativt fåtaliga medlemmar 
utan snart sagt varje kvinna, att det 
var ett kvinnokrav så allmänt, så 
starkt och målmedvetet, att det helt 
enkelt icke längre kunde avvisas 
tiden var kommen då frågan, förut 
med lätthet fälld, måste lösas i den 
riktning kvinnovärlden fordrade. 

Hade riksdagsmännen samma för
nimmelse i fråga om behörighetsla-
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de sålunda till dem, som utan risk 
kunde ställas på framtiden, och den 
ställdes också på framtiden. 

Det fällda lagförslaget kommer 
naturligtvis att åter framläggas för 
och behandlas av riksdagen, men det 
kommer lika litet då som nu att seg
ra om det icke genom föregående 
agitation inom kvinnovärlden tillför
säkrats stödet icke blott av en del 
kvinnoorganisationer utan även av 
den stora massan av landets kvinnor, 
blivit i verklig mening ett kvinno

krav. 
Det ligger nära till hands för de 

ledande inom kvinnovärlden att tro, 
att det livfulla intresse för kvinno
saken, som besjälar dem själva och 
söker sig utlösning i osjälviskt, om
fattande, beundransvärt arbete, skall 
återfinnas i någon mån också hos alla 
andra kvinnor och förmå dem att 
utan särskild kallelse stödja från le
dande håll framförda, kvinnornas 
bästa åsyftande krav.. Tyvärr är det 
icke så. Tvivelsutan finnes det på
räknade intresset i mycket stor ut
sträckning men till betydande del en
dast som latent. Det behöver väckas 
och samlas till en makt av en stark, 
skickligt ledd organisation. KansKe 
Fredrika-Bremer-Förbundet är den
na organisation. Kanske namnet är 
ett annat. Framtiden får utvisa. 

Hur han 
skall ta's... 

Då du gifter dig med honom — 
älska honom. 

Sedan du gift dig med honom --
studera honom. 

Om han är svartsjuk — kurera ho

nom. 
Om han inte frågar efter nöjen — 

klappa om honom. 
Omj han älskar! sällskapslivet — 

följ med honom. 
När han är tråkig — roa honom. 
När han är sorgsen —- trösta ho

nom. 
När han är grälsjuk — låtsa inte 

om honom. 
När han vill tala — lyssna till ho

nom. 
När han är senfärdig — sätt fart 

i honom. 
När han vill ge dig sitt förtroende 

— uppmuntra honom. 
När han är hemlighetsfull — lita 

på honom. 
När han gör dig glädje — tacka 

honom. 
När han riktigt förtjänar det — 

kyss honom. 
Låt honom begripa hur bra du för

står dig på honom. 
Men låt honom på inga villkor ana 

— att du leder honom dit du vill. 

De bästa HANDSKÅR 
och det rikaste urval 

I Drottningg. 24 HANDSKK0MPAN1ET 
Tel. 
15379 

Kanske! 
Det mellan tidnings* och civil« 

tryckerierna samt typograferna gäl« 
lande löneavtalet utgår den 1 juli, 
utan att, när detta den 30 juni skri« 
ves, hava förnyats eller ersatts med 
nytt avtal. Kan ingen överenskom* 
melse träffas vid de underhandlingar 
som pågå blir konflikten nämnda 
datum akut med åtföljande arbets« 

inställelse. Blir så fallet kan, ma« 
hända, Kvinnornas Tidning icke ut« 
komma under en eller annan vecka, 

varom vi velat underrätta. 

Den kvinnliga badgästen : Säg, 
snälla gubben, har han någonsin sett 
den stora sjöormen, som dom skriver 
så mycket om i tidningarne om som-

rarne. 
Skepparen, allvarligt avvisande: —-

Nääj, goaste frun! Si, jag är god-

templare jag! 

00Œ 
Ci 

gen i Kunde de ha den? Kravet ut
gick, enligt vad de mottagna skrivel
serna visade, från ledande kvinnohåll, 
men gav vad de själva hade sig be 
kant fog för antagandet, att kravet 
hade stöd även hos den stora massan 
av kvinnor? Fanns det något som 
vittnade om ett sådant allmänt kvinn
ligt intresse? Hade frågan behand
lats i föredrag, i diskussioner, hade 
någon tidningspolemik förekommit, 
dryftades spörsmålet bland kvinnor
na, talade man om det i hemmen? 
Varje riksdagsman visste på grund av 
erfarenheterna från sin egen kvinnli
ga miljö, från sin valkrets' kvinno
värld, att frågan på inte : satt .var 
"brännande" på kvinnligt håll, kan
ske inte ens allmänt känd. Den hor-

Nytt halvårl 

Förnya i god tid prenumerationen på 

Kvinnornas Tidning. 
p r i s  f ö r  h a l v å r e t  K l " »  3 ï  " 7 5 !  

Prenumerera på närmaste postkontor eilet* på tidningens Expedition, 
Vallgatan 27, Göteborg 

Telefon 18070 

(Eftertryck förbjudes). 

Mystik. 
Av 

Baronessan ALEXANDRE DE SOUCANTON. 

Översättning för Kvinnornas Tidning från 
ett ännu otryckt manuskript av —e. 

"Men 
( l)  

vem är hon, Dick?" utropa 
de Lord Charles Winterfield. 

Hans följeslagare drog långa djupa 
(lra£ På cigarren under flera minuter, 
medan han betraktade personen i frå
ga. 

Ja"> sade Richard Harding till 
'slut> vem tusan kan hon vara?" 

^nder hela den sista veckan hade 
c'e ställt samma fråga till varandra, 
°ch denna kväll tycktes de vara lika 
långt från frågans lösning, som alla 
föregående kvällar. Problemet om 
bennes identitet var ännu olöst. 

I själva verket tycktes ingen veta 
vem hon var eller varifrån hon kom. 

De båda herrarne hade gjort di
skreta efterforskningar hos hotell

värden, men han visste absolut ingen
ting mera än att hon anlänt från Lu
xor för sju dagar sedan och uppehöll 
sig i Assuan precis som alla andra 
turister. Han såg efter hennes namn 
i hotellboken ; det var : Madame Fo-
urneville — ett helt vanligt namn. 
Han ryckte beklagande på avlarna, 
men detta var allt vad han visste om 

damen. 
Säsongen började lida mot slutet, 

det var första veckan i mars. De bå
da herrarne sutto på den breda tei-
rassen framför Katarakt-hotellet just 
efter middagen vid sitt kaffe och li
kören, rökade och diskuterade — det
ta hade nu hunnit bli en vana ! den 
förtrollande kvinnan, som väckt hela_ 

deras intresse. 
Richard Harding: "Dick", var 30, 

mörk, av medelhöjd, såg bra ut, glad
lynt, sportsman, rättfram och orädd. 
Lord Charles Winterfield, tre år äld
re, var blond och högväxt med stolt 
militärisk hållning, allvarligare och 
mindre impulsiv än vännen, och med 

ett mycket intagande sätt. 
Hon, kvinnan, satt ensam vid ett li

tet bord, smuttande på sin mokka, 
och såg ut i natten, synbarligen omed

veten om sin omgivning, och om det 
starka intresse och den brinnande ny
fikenhet hon väckt. Hon var. smärt 
och högväxt med blasvart hår, form
skön profil, och en mun, tjusande, loc
kande och mogen som ett granatäpp
le, och ögon! — ja, i dem låg hennes 
obeskrivliga trollkraft och mystik. 
Ögon, som Lord Winterfield kallade 
blå, lik en egyptisk safir, och Harding 
svor på att de voro svart-violetta, 

som en afrikansk natt. 
Där fanns obestridligt något besyn

nerligt, oförklarligt över henne. Hon 
var absolut olik varje annan männi
ska de någonsin i livet träffat. 

"Charlie, min vän, jag vill bli be
kant med den kvinnan, jag skall tala 
till henne", förkunnade Harding. 

"Dd blir antagligen avsnäst, om 
du försöker", svarade Winterfield. 

"Nåja, va banque! Ingenting vå
gat, ingenting vunnet.' Han steg 
skrattande upp. "Marsch! 

De få återstående gästerna i hotel
let hade dragit sig tillbaka, några 
gjorde en båtfärd på Nilen i mån
ljuset och andra voro redan i sina 
rum, förberedande sig för sömnen. 

Harding gick tvärs över terrassen 

I förbigående strök han lätt, mycket 
lätt mot damens korgstol. Med en 
bugning bad han om ursäkt på kor
rekt, konventionellt manér. Hon vän
de sig om och lyfte ögonen till hans 
ansikte. Han sänkte sin blick under 
en sekund i detta outgrundliga, bot
tenlösa djup och kände en vibration 
genom hjärna och nerver. 

Hon sade ett par hövliga ord med 
en låg, melodisk röst. Han stammade 
några ord utan mening och samman
hang, helt fängslad av dessa under
bara ögon som blickade in i hans. 
Voro de blå som egyptiska safirei ; 
Voro de svartvioletta som Afrikas 
natthimmel? Han visste det ej, men 
han kände sig förlora fotfästet- i de

ras bottenlösa djup. 
Lord Winterfield betraktade sin 

väns manöver ett ögonblick med ryn
kad panna, ryckte sedan på axlarna, 
steg upp och gick in i hotellet. 

Dagen därpå yppade sig ett osökt 
tillfälle för Dick att presentera sin 
vän för den sköna okända. Alltså 
hade de båda unge männen lyckats 
göra bekantskap med denna kvinna, 
som under en hel vecka oavbrutet sys
selsatt deras tankar och helt lagt be

slag på dem, och nu började de spio
nera ut varje hennes rörelse och hen
nes vanor, om hon promenerade eller 
åkte ut, eller drack té på terrassen, 
eller seglade på Nilen — alltid var 
en eller båda där, och uppträdde på 
scenen på det naturligaste sätt i värl
den, alldeles tillfälligtvis, och kom 
just i det rätta ögonblicket för att 
bära hennes kudde eller beställa hen
nes té, eller erbjuda sin lilla bekvä

ma vita segelbåt. 
En afton sedan de sagt "God natt" ! 

och alla tre dragit sig tillbaka till sina 
privatrum, kunde Winterfield icke so
va. Han steg upp och gick ut på bal
kongen. Det var en underbart skön 
natt. Fullmånen skänkte sitt veka 
ljus med öppen hand och Nilens yta 
såg ut som smält silver. De väldiga 
svarta granitklippor, som höjde sig 
över de lätta silvervågorna togo 
skepnaden av hotande vidunder, dys
tra och skräckinjagande. Palmträden 
nere i trädgården kastade tjocka 
svarta skuggor. Den orangegula öken
sanden på andra sidan skimrade som 
en gyllene skatt, hopad i slösande 
massor — ett offer till gudarna. 

Plötsligen studsade Winterfield 

häftigt. Han böjde sig framåt, och 
händerna fattade balkongens galler

verk i ett järngrepp. 
Där nere gick en kvinna; hennes 

höga, smärta gestalt gled in och ut 
genom skuggorna och ljuset. 

Han kände denna gestalt, som gled 
så böjlig och graciös under palmer
na. Varför var hon där ute — den
na tid på natten ? Och hennes dräkt ? 
Icke den vanliga? Denna tycktes 
vävd av silverflor, översållad med 
glänsande juveler, smög sig kring 
hennes härliga kropp. Eller var detta 
en synvilla, skapad av det mystiska 
månljuset? Hon gick vidare, gled ned 
till flodstranden, stannade vid det he
liga vattnet och — Charles Winter
field strök sig över ögonen — vad var 
detta? Naturligtvis en synvilla, en 
hallucination, dagen hade varit het, 
och för att släcka törsten hade han 
tagit väl mycket whisky och sodavat
ten. Nu stadiga nerver, inga "sy
ner!" Han öppnade beslutsamt ögo
nen — ännu stod hon där badad i 
skimrande ljus, och på hennes huvud 
— underliga illusion ! — vilade syn

barligen månskivan. 
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magnetiska vågor, men med så få 
svängningar i sekunden, att de ej kun
na uppfattas av er syn utan endast 
förnimmas genom känseln. Men både 
ljus och värme äro precis samma sak, 
nämligen elektromagnetiska vågor. 
Den enda skillnaden mellan dem är, 
att våglängderna äro olika. 

Ljusets våglängd är nästan ofatt
ligt kort •—- omkring 1/50,000 tum. 
Värmevågens längd är större — om
kring 1/10,000 tum. Nåväl, den tråd
lösa är just detsamma som ljus och 
värme, utom att dess våglängd är o-
fantligt mycket större — från 100 
eng. fot till 20 eng. mil. 

Upptäckten av den trådlösa inne
bär alltså följande: — Människan har 
upptäckt, att hon genom konst kan 
frambringa vibrationer i etern, som 
äro av periodisk karakter och av så 
stor våglängd, att de kunna särskiljas 
(mekaniskt) från massan av kortare 
värme- och ljusvågor, och därför kan 
hon bruka dem för att signalera till 
andra människor överallt på jordklo
tet. I praktiken tar denna signalering 
de mekaniska formerna av reproduce
randet av mänskligt tal (den trådlösa 
telefonen) eller av knackningar på en 
metallskiva (trådlösa telegrafen). 

Den mångfald av olika våglängder, 
som kan brukas, då man betjänar sig 
av den trådlösa, är vad som förlänar 
den dess stora användbarhet. De våg
längder, man nu i allmänhet begagnar 
sig av variera mellan ungefär 200 fot 
och upp till 20 mil (eng.). Genom 
mekaniska medel, för komplicerade 
att här beskriva, har man lyckats 
"stämma" mottagningsapparaterna, så 
att de endast reagera för de etervå
gor, som äro 600 fot långa eller 1,500 
fot eller 2 mil, eller vilken längd för 
övrigt, som man för ögonblicket öns
kar. Genom denna stämningsprocess 
blir det "trådlösa örat" dövt för alla 
andra vågor, även om myriader dyli
ka samtidigt sätta rymden i dallring. 
Det är ett resultat av denna förmåga 
att välja, att stora stationer, såsom 
den nya vid Port Jefferson, Long Is
land, kunna sända ut sina budskap i 
långa vågor, som kunna förnimmas 
runt världen, utan att komma i kolli
sion med amatörerna i Brooklyn, som 
önska tala med New York genom 
mycket korta våglängder. 

Det är ett känt faktum, att de elek
tromagnetiska vågorna i den trådlösa 
fortplanta sig med samma hastighet 
som ljuset, och att de, en gång för
satta i rörelse, komma att fortsätta 
utan uppehåll, utan aft avtaga i all o-
ändlighet genom den oändliga rym
den. Härav följer således, att när 
Mary Garden sjunger Carmen i Chi
cagos opera, hon ej endast höres in
om bråkdelen av en sekund av bond
hustrurna i det avlägsna Illinois, utan 
att de elektromagnetiska vågor, som 
möjliggöra detta, åtta minuter senare 
också nå fram till solen. Efter ännu 
27 min. komma de till Jupiter, och 
om där funnes människor sådana som 
vi med tillräckligt känsliga mottag
ningsapparater, så skulle de kunna 
höra hennes röst lika tydligt som 
bondhustrurna i Illinois och med sam
ma nöje. 

Ej heller där stanna vågorna. 
Framåt fortsätta de för evigt genom 
den oändliga etern, så att om 100 milj. 
år skola de kanske nå den yttersta 
stjärna, som är synlig medelst vårt 
skarpaste teleskop. Men när de an
länt dit, så har deras vandring endast 
just börjat. Bokstavligen ända till ti
dernas ände fortsätta de sin marsch 
framåt, så att det blir en verklig 

Samtal kring 
litteraturen. 

in. 

Det är med böcker som med män
niskor. 

Man möter somliga och glömmer 
dem så fullständigt som om man al
drig sett dem — man möter andra 
och minns dem till evig tid. 

Bland böcker som kvarlämna ett 
sådant outplånligt intryck intar Tho
mas Manns Huset Buddenbrook i 
en senare tids tyska romandiktning 
ett förnämligt rum. I den lugna vrån 
i hängmattan under en behaglig som
mardag kan man knappast välja en 
bättre lektyr än denna Manns levan
de skildring av en gammal tysk köp
mannafamiljs livsdrama. 

Boken är typiskt tysk, om man med 
typisk menar ett verk som för ens 
inre syn frammanar stämningar och 
bilder, vilka ovillkorligen måste sam
manbindas med ett bestämt land — 
ett bestämt folk. Som människo
skildring däremot äger den interna
tionella mått, i det man finner andliga 
släktingar till detta gamla affärshus' 
medlemmar över hela världen. 

Huset Buddenbrook är i likhet med 
David Copperfield ett romanverk, vari 
man träffar människorna intimt, och 
följer dem under ett levnadslopp, del
tagande i deras hemliv och fester, de
ras förlovningar och bröllop, deras 
bekymmer och glädjeämnen. Med 
samma intresse som man i verklig
heten delar intima vänners växlande 
livsöden kommer en småningom Tho
mas Mann med sin fina och fängs
lande människoskildring att dela de 
öden som beskäras medlemmarna av 
Huset Buddenbrook. När någon av 
dem går bort och försvinner ur hi
storien stannar en stämning kvar som 
bure man själv svarta kläder och 
minnet av en processions dova häst
tramp i sin själ. 

När det gamla solida Huset Bud
denbrook i en yngre generations hän
der slutligen allt mer och mer under-
gräves, låter författaren läsaren kän
na förlusten — grämelsen inför en 
skapelses förskingring — vemodet 
som erfares då i ett samhälle något 

sanning, att Mary Gardens röst nu är 
odödlig, ty den har satt outplånliga 
spår i etern, som skola förbliva där 
till den yttersta dagen. 

Antag, att tanken vore i stånd att 
framkalla elektromagnetiska vågor. 
Om denna teori vore sann, så äro en 
människas tankar odödliga liksom 
Mary Gardens röst. Deras utflödande 
vågor skulle då föras framåt genom 
den oändliga etern och fortsätta sitt 
framåtskridande där oupphörligt till 
dagarnas ände. Sålunda skulle odöd
ligheten — icke den odödlighet man 
vanligen tänker sig, den individuella 
personlighetens, som är totalsumman 
av en persons livserfarenhet, utan o-
dödlighet av en egendomligt avsönd
rad och frånskild karakter — vara 
ett faktum. Etern skulle innehålla ett 
odödligt porträtt av människan, men 
ett porträtt målat på etern i likhet 
med ringarne på en stilla vattenyta, 
där en sten har fallit, spridande sig i 
allt vidare kretsar, sammansatt av alla 
hennes tankar och känslor i den ord
ning, vari de uppstått i hennes hjärna. 
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Tänk på livet! 
Av H—t H—n. 

Tänk på livet, medan du lever! 

Sörj för att varje dag som går blir 
så minnesvärd, så innehållsrik som 
möjligt ! 

Nöj dig ej med att endast nedskri
va denna ovärdigt lilla siffra, varige
nom en dag blott summeras ihop med 
övriga av din livslängd. Låt var och 
en av dem innesluta någon handling, 
någon tanke, någon känsla som läg
ger en tum även till din andliga växt. 

Lev såsom naturen lever i ymnigt 
slösande med alla sina krafter, innan 
den ånyo ingår i vintersömnen. Tve
kar någonsin ett träd att knoppas, att 
blomma och lövas, att dricka djupt 
ur jordens näring för att utbreda sin 
lummiga krona och bjuda fågelsån
gen fäste på var gren? Hägnande 
och vänligt mot allt liv njuter och lar 

plånas ut som var dess kärna och 
prydnad. 

Det är en hel familjs öden som i 
denna bok med sällsam intensitet 
manas fram och träder en nära, och 
då de slutligen en efter en blekna och 
försvinna vänder man sig bort med 
hjärtat och sinnet fyllt av sådana 
djupa intryck och känslor, som, för
utom livet självt, endast det litterära 
mästerskapet kan skänka. 

Om Thomas Mann i sitt arbete 
skrivit stadens växlingsrika nervösa 
drama, ger Gustav Frensen i sitt sto
ra huvudverk Jörn Uhl en mäktig 
bred målning av det tyska marsklan
det med vilda, öde hedar, dyner och 
landsbygdens fridsamma hus. Det är 
livet sett genom en svartklädd, helg
dagsklädd mans klara stilla blick. 
Med sin originella, redbara person
målning och religiösa grundstämning 
är hela detta betydande arbete en 
kärleksfull tillägnan till hembygden 
och allt av tro och liv och skönhets
syn densamma kan innesluta. 

Lika sval och siktigt klar som da
gen vilar över Dithmarschens vatten
omflutna land i Frenssens böcker, li
ka het skälver den över storslagna 
alplandskap och vilda, trotsiga, obän
diga bergslynnen i Paul Heyses Flic
kan från Treppi — lika bräddfull av 
kuslig mystik över Andrea Delfins 
Venedig. Man bör ej utesluta dessa 
två glänsande produkter av Heyses 
psykologiskt fina och mästerliga 
skildringskonst från sitt litterära pro
gram. Detsamma gäller den store 
danske psykologen J. P. Jacobsens 
tvenne i sitt slag enastående livsverk, 
Fru Marie Grubbe och Niels Lyhne 
— båda verk av den utsöktaste konst
närliga förfining, efterlämnande en 
stämning av drivhusets färgprakt och 
purpurmörka rosors tunga doft. 

Allra sist en erinran om en förfat
tare, som dock knappast behöver be
fara att glömmas av oss skandinaver 
— Jonas Lie. Det är märkvärdigt 
hur hans arbeten stå sig, hur de tåla 
att läsas om och om igen, alltid blot
tande nya sidor, nya tankar och det i 
sanning och kärlek skapades evigt 
ungdomliga friskhet. Ingen bok som 
bär hans namn kan läsas utan att på 
något sätt berika. Vill man finna hans 
produktions höjdpunkt, väljer man 
hans icke utan skäl mest berömda 
romaner Kommendörens döttrar och 
Ett samliv eller den märkliga Nord
landsskildringen Visionären — en 
stark syntes av hans barndoms in
tryck, vari man finner själva källan 
till den visionära begåvning i hans 
natur, som senare i så rikt mått strött 
geniets guldstänk över hela hans dikt
ning. 

5. L. 

ver det i kraft och härlighet sitt kor
ta liv, obekymrad om att bladen en 
dag skola gulna och falla av, snön 
tynga dess grenar och fåglarna fly. 

Hur mången människa, som kunde 
bättre, gör ej livet fult, trist och inne
hållslöst för sig och de sina endast 
emedan hon aldrig unnar sig leva den 
innevarande dagen av fruktan att tid 
och ägodelar ej skola räcka till för 
en kommande ! Hur mången alltför 
sparsam moder börjar ej redan under 
barnens minderårighet att undergräva 
deras hälsa för ett helt liv genom att 
girigt knappa in på kost och kläder 
för att få något över till deras upp
fostran och senare utkomst i världen. 
Hur mången förmögen fader, som ge
nom en handräckning i god tid skulle 
kunnat skapa dugande, kunniga och 
självständiga män och kvinnor av si
na söner och döttrar, gömmer ej sin 
förmögenhet till odågor, som endast 
gå ocb vänta på hans död ! 

Vilar det ej nästan undantagslöst 
såsom en förbannelse över sådana liv? 
Finns något dystrare än dylika hus, 
där giriga enstöringar, i en ständig 
livsskygg fruktan att förlora något, 
sluta sig inne som i en grav? Är ej 
hela deras levnad ett oavb\ jtet hemskt 
döende, utan fägring och utan kraft? 

Dö ej de ojämförligt flesta männi
skor utan att någonsin ha utbrukat 
alla de pund som livet gav dem? 
utan att veta något om den rika jord, 
varpå de levat? 

-- Det gör detsamma — det är än
då snart slut — — — resonera de 
ofta i sin gränslösa likgiltighet och o-
tacksamhet. 

Detta är icke sannt. Livets slut 
skönjer ingen. Andens rike förbliver 
från evighet till evighet. 

Men de mena sannolikt att livet 
slutar där deras möjlighet att bruka 
ägodelarna upphör. 

De visaste människorna hava ock
så därför levat sitt liv, så att de an
vänt jordens goda blott såsom ett lån 
för sina syften. Detta sätt att leva 
är det enda som gör en människa fri 

fri i ädlaste bemärkelse, sorglös i 
dess djupaste, utvecklingsbar, arbet
sam, livsvänlig i dess vidsträcktaste. 
Av sådant material äro jordens stör
ste skapade. Något av samma gnista 
flammar hos varje duglig och bety
dande människa. 

Den materiellt rike äger endast sin 
rikedom. När han dör blir denna var 
mans rov. Men kring den frikostigt 
skapande anden, som lever och låter 
leva, uppstår verket, som överlever 
honom själv. 

Om människorna kunde förstå att 
njuta livet såsom konstnärer, upp
märksamma, ständigt lärande, stän
digt i verksamhet, besjälade av dess 
skönheter, rika genom dess egna vär
den ! 

Det fordras ingen förmögenhet, in
gen särskild samhällsställning för att 
bli livskonstnär på det .sättet. Det är 
endast den obetfärdiges, den tröges 
ursäkt att allt står i vägen för hans 
framåtskridande, hans bildning. 

Tvärtom ligger ju allt öppet endast 
i väntan på att tagas! 

Det är först när man betänker hur 
mycket jorden bjuder och hur föga 
flertalet använder därav som mänsk
lighetens oerhörda försoffning fram
står i hela sitt kolossala armod. Detta 
icke endast på det andliga området 
utan även på det materiella. • 

Vilken allmän brist på mål såväl 
för livet som för dagen ! Vilken slö 
gemensamhetsuppfattning vid åsynen, 
vid hörsägnen om vad jordelivet inne
sluter: — detta är ej för mig! Var-
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annan människa, minst, startar och 
lever livet under detta resignationens 
motto : dettta kan jag aldrig få. 

Varför? Varför skulle icke dina 
önskningar åtminstone i något fall 
eller i nå£on riktning kunna uppnås, 
om du verkligen ville? Tänk på,att li
vet är bildbart och mjukt och, ger 
vika för viljan och ihärdigheten ! Allt 
vad du ser skapat omkring dig av 
människohand •— vad är det annat än 
en vilja som tagit synlig gestalt? Vad 
hindrar dig mera än någon annan att 
bli en av dessa viljor, som på något 
område, i någon gärning taga fullbor
dandets form? 

Det är häpnadsväckande att se, hur 
oändligt många människor som andli
gen och lekamligen stagnera blott och 
bart under den eviga modlösa före
ställningen att inga andra vägar stå 
dem öppna än den återvändsgränd de 
redan beträtt. 

Hur ofta hör man exempelvis ej 
folk bekänna att de haft stor fallen
het och lust för det eller det, fastän 
de aldrig fått lära det. — Nej, de ha 
icke fått och ej heller ha de någonsin 
på egen hand försökt att erövra det 
allra minsta lilla stycke av den skön
hetsvärld, från vilken de på grund av 
förhållandena känt sig uteslutna; 

Sammalunda med mycket annat. 
Överallt möter man exempel i mängd 
på hur viljans ofrihet binder andar
nas förmåga. 

Man nöjer sig i livet med att en
dast bli slav — slav under sitt arbete, 
sina passioner, sin försoffning och 
bortkastar därmed tillvarons förnäm
ligaste arvedel. 

Om man sovande färdas en järn
vägssträcka, vet man lika litet Om vä
gen, när man stiger av, som när man 
steg på. Och man får göra resan en 
gång till, om man vill veta hur där 
såg ut. 

"Om man lever hela livet med så 
att säga nedsänkt huvud i mekanisk 
växling mellan arbete, matbord och 
säng, vet man ungefär lika litet om 
världen, när man dör, som när man 
föddes. Det är billigt att man får le
va om detsamma livet en gång till för 
att bättre taga vara på sina tillfällen. 
Det är i det stora hela ingen ursäkt 
för ens okunnighet att man är fattig 
eller jäktad eller att det finns saker 
som man anser går över ens förstånd. 
Naturen och bildningens källor skilja 
ej mellan fattig och rik, jäktande är 
en dålig vana och sitt mänskliga för
stånd har man sannerligen fått för att 
bruka det och därigenom överglänsa 
djuren, som även kämpa för födan, 
sova och skydda sig mot köld. 

Hur motbjudande att gå till vila ef
ter en dåligt förvaltad dag, som ej 
satt det minsta spår av värde vare sig 
i din materiella eller andliga värld! 
Hur skönt däremot när minnet av ett 
fullbordat arbete, en vacker syn, en 
god gärning eller en stor tanke följa 
dig till sömnens tröskel ! 

Hur lockande att tänka på livet, 
när det ligger omkring dig i all sin 
ymniga härlighet med alla kunskapens 
djupa källor öppna och inbjudande till 
evigt ny förfriskning ! 

Och hur overklig, hur betydelselös 
blir ej döden för den, som under hela 
sin jordevandring levat livet så, att 
varje band som brustit i den timliga 
tillvaron blivit en förbindelse mera 
med den eviga — att allt vad han 
ägt dyrbarast och högst, det bär han 
med sig som en oförvansklig kunskap, 
vilken följer honom såsom en hemlig
hetsfull skönhetssyn in i det obekanta 

landet. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
Rekommenderas ! 

Kvinnans 
trådlösa.., 

När man beklagande talar om kvin
nor som på ett eller annat sätt blivit I 
bedragna av sina män utan att ha 
haft den ringaste vetskap därom, 
förrän slagit fallit, undrar, jag alltid 
huru dessa kvinnor äro konstruerade, 
Att de kunna bli bedragna är tyvärr 
ej uteslutet — men att de icke skulle 
veta något därom, förrän en hand
griplig verklighet uppenbarar, det för 
dem — otroligt? 

Kan över huvud taget något döljas 
för en kvinna i allmänhet och för en 
älskande kvinna isynnerhet ? Har hon 
ej till sina sunda fem även ett sjätte 
sinne, som vi kunna kalla instinkt el
ler intuition eller vad ni behagar, och 
som i all synnerhet i förhållande till 
hennes äkta make utgör en fulländad; 
och osviklig trådlös apparat, yilken 
underrättar henne om allt som rör 
honom. 

Varje fru är i detta fall sin egen 
Megalis. Hon vet allt om sin man, 
medan han å sin sida vet ganska litet 
om henne. Genast han inträder i hem
met efter dagens arbete, har hon ge
nom hans gång, hans sätt att hälsa, 
lägga ifrån sig tidningen eller genom 
hela den stämning, som utströmmar 
ifrån honom, fullkomligt klart för sig, 
om allt är som det skall vara, eller 
om något är på tok. Och det hjälper 
inte att han skyller på något trassel i 
affären, när det är hans hälsa som 
krånglar eller hans nya skor som äro 
för små. Hon behöver inte ens fra-
ga -— bara se och förnimma, och in
om en liten stund vet hon alltigenom 
på pricken vad det är som förorsakat 
antingen hans överdådigt goda humor 
eller hans nedstämdhet. 

Annorlunda med männen. De kun
na vara levande konversationslexikon, 
som äga kunskap om allt mellan him
mel och jord, men om sina fruars 
tankar, önskningar och sinnesstäm
ningar véta de platt intet. De aga 
ingen trådlös. Mitt under en sorg
sen sinnesstämning, som fört hennt 

genom tragediens alla labyrinter, kan 
han fullständigt oberörd utbrista • 
Var har du fått tag i det här etter-
salta smöret ! Eller det är en sår 
skild bemärkelsedag och hon haf 

smyckat våningen och sig själv od1 

hoppas att han skall se och dra sig 
minnes. Men i stället går han och 
drar på sig sina sämsta kläder od1 

sätter sig att slipa sina rakknivar-
Kvinnans trådlösa utgör verkligel1 

ett slags kvinnligt frimureri, vars in 

nebörd varje kvinna fattar. Hon y 
att hon kan dölja sig för mannen 13® 
väl som hon vet att han icke kan dölj* 
sig för henne. Hon läser hans tan 
kar som voro de skrivna med ja"e 

bokstäver på hans panna. Hon 
dem t. o. m. utan att se. Det ar 
som Fröding kallar "det konstiga We 

kvinnfolk att de kunna se med na 

ken". 

Fröding måtte ha känt kvinnor11 

han ! 
Julie Gram-

• 
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i IL-L-A TEATERN-
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Cnndaa tvä förest, kl. 7 o. 9. 

£n piga Mand pigor. 

LisebVrgs Friluftsteater 
Varje afton kl. 8. 

Skrattsuccèsen 

n . n a a m l a  h e r r g å r d e n .  

De" a „ , M p r  av Oscar Wennersten. 3 akter av Oscar Wennersten. 
m. 

3:--, 2:— och 1:—. 
LustSpel 

från kl. 6 e. m cpfvertog , 
Biljettpriser 4 

slottskogens Friluftsteater 
mn- Gerda Thomée och Carl Barcklind. 

"ire ' Varje afton kl. 8 

psstoingsfàngarne 
Tel. 12084 kl. 12—2. 

I Vita 
I slottsskogen 

I musik VARJE AFTON 
av en avdelning ur 

I Göteborgs Symfoniorkester. 

Oss kvinnor emellan. 
En admonition och ett svar. 

Är1 
te,* 

r =Var lunchar man 
bast? 

Cggers Sommarterass 

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

Vita Bandet 
Kungsgatan 41 - Telefon 107 89 

Vollmers ITleeths, Thesalong 

V.. 

Under strecket 
börjar i dagens nummer en novell 

»Mystik» av Baronessan de Sou-
canton. Denna författarinna fram
trädde för ett par år sedan med ro
manen »Towards the heights», snart 
följd av ännu en »The beloved of 
Sanherib», vilka båda arbeten stå i 
intimt samband med antiken, ehuru 

handlingen försiggår i våra dagar. 
Författarinnan har en livfullt glö
dande fantasi och en beundransvärd 

förmåga att göra det mest fantastiska 
sannolikt, ja, trovärdigt. Hennes 
böcker, alla utgivna på engelska för

lag, hava väckt betydande uppmärk
samhet. Novellen »Mystik» förelig

ger ännu icke tryckt. Det är genom 
älskvärt tillmötesgående av författa
rinnan som Kvinnornas Tidning kan 
presentera novellen innan den till
sammans med ännu några andra ut
kommer från trycket på Heath and 
Crantons förlag i London. 

Låt oss ännu en gång återkomma 
till frågan om kvinnas tillträde till 
statstjänst ! 

Fredrika-Bremer-Förbundets tid
skrift "Hertha" riktar i sitt senaste 
nummer en admonition mot Kvinnor
nas Tidning för dess i samband med 
behörighetslagens fall i riksdagen 
gjorda påstående, att utgången helt 
säkert skulle blivit en annan, om riks
dagsmännen när de gingo till omröst
ningen, verkligen känt, att bakom kra
vet på den ifrågavarande reformen 
(kvinnas tillträde till statstjänst) stått 
en enhällig viljestark kvinnlig opini
on. Det tillades, att denna allmänna 
opinion icke varit tillfinnandes, därför 
att ingen av vårt lands ledande kvin
noorganisationer lagt sig vinn om att 
väcka och samla kvinnornas intresse 
för saken och ge det utlösning i opi
nionsmöten och resolutioner samt att 
bringa kvinnornas sålunda, uttalade 
önskningar till allmänhetens, de olika 
partiernas och enkannerligen riksda

gens kännedom. 

Häremot anmärker "Hertha" : 

"Vi tillåta oss erinra därom, att då 
den kungliga propositionen förelåg, 
aderton kvinnoföreningar på kallelse 
av Fredrika-Bremer-Förbundet sam
manträdde till representantmöte. Det 
närmaste resultatet av detta möte var 
en av samma aderton kvinnoförenin 
gar undertecknad gemensam skrivelse 
till sammansatta stats- och första lag 
utskottet med hemställan att den k. 
propositionen utan inskränkning mat 
te tillstyrkas. Utskottets samtliga le
damöter uppvaktades av kvinnore
presentanter, som särskilt satt sig in i 

den föreliggande frågan. När behand
lingen i kamrarne stod för dörren, 
tillställdes varje ledamot av riksdagen 
genom resp. kvinnliga organisationer 
en skrivelse vari -vederbörande upp
manades att rösta för behörighetsla
gen, och där utförlig motivering för 
denna önskan framlades. Det är allt
så icke sant, att de olika kvinnororga
nisationerna varit overksamma i frå
gan. De ha för såväl utskott som riks. 
dag framlagt och motiverat sina 

krav." 

Vi svara härtill först, att Kvinnor
nas Tidning ehuru den tyvärr icke 
ihågkommits med de direkta medde
landen Fredrika-Bremer-Förbundet 
synes hava tillställt dagspressen dock 
varit i tillfälle att lämna sin läsekrets 
upplysning om det huvudsakliga av de 

vidtagna åtgärderna. 

Sedan tillägga vi : 

"Herthas" utförliga redogörelse bi
bringar läsaren ett intryck av att vad 
som från kvinnosakshåll åtgjorts varit 
betydande, men står sig denna upp
fattning vid en närmare granskning? 
Några tiotal kvinnor hava varit sam
lade till överläggningar och hava upp
satt en skrivelse, som undertecknats 
med i8 kvinnoorganisationers namn, 
en och annan tidningsartikel har pu
blicerats, en del uppvaktningar hava 

TREVLIG OCK INTRESSANT 

gjorts och slutligen hava tryckta upp
rop tillställts riksdagsmännen. 

Detta är allt vad som blivit gjort 
för att rädda i hamn en reform, vil
ken skulle betyda en oerhörd vinst 
för alla självförsörjande kvinnor, be 
fria deras arbetskraft från den för
nedrande "sekundastämpel", som nu 
skadar den, och giva den statligt er
kännande som fullgod, en reform, 
vilken just därför att den innesluter 
en så genomgripande förbättring av 
kvinnornas konkurrensmöjligheter i 
arbetslivet är ytterligt impopulär på 
manligt håll, något varom de fientligt 
underkännande uttalanden vittna, vil 
ka under frågans förberedande be
handling avgivits av institutioner, äm
betsverk och enskilda personer. 

Det var sannerligen alltför sangvi-
niskt att tro att det manliga motstån
det i riksdagen skulle falla till föga 
endast inför skrivelser och uppvakt
ningar som utgått från kvinnosaks
håll. För en seger skulle ytterligare 
erfordrats stödet av den samlade 
kvinnliga opinion, vilken förde t. ex. 
kvinnorösträtten i hamn. Landsorga
nisationen för kvinnornas pol. röst
rätt nådde aldrig någon imponerande 
medlemssiffra och skulle ensam ab
solut icke förmått genomföra refor
men men den utvecklade en' livlig agi
tation inom kvinnovärlden genom fö
redrag, diskussioner, resolutioner, 
namninsamling, flygskrifter, teater
pjäser, tidningsartiklar, den gjorde 
frågan känd överallt, in i landets alla 
avkrokar, tände rösträttskravet i 
varje kvinnohjärta. Man talade om 
kvinnorösträtten i hemmen, på mö
ten, man stred om den, tidningarne 
skrevo för och emot, frågan stod i 
verklig mening på dagordningen. När 
den slutbehandlades i riksdagen viss
te varje riksdagsman att bakom den
samma stodo icke blott Landsföre
ningens relativt fåtaliga medlemmar 
utan snart sagt varje kvinna, att det 
var ett kvinnokrav så allmänt, så 
starkt och målmedvetet, att det helt 
enkelt icke längre kunde avvisas 
tiden var kommen då frågan, förut 
med lätthet fälld, måste lösas i den 
riktning kvinnovärlden fordrade. 

Hade riksdagsmännen samma för
nimmelse i fråga om behörighetsla-

F Ä 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 

HVVR 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 hèm! 

P R E N U M E R E R A  Å  N Ä R M A S T E  
POS!ANSTALI ELLER BOKHANDEL! 

de sålunda till dem, som utan risk 
kunde ställas på framtiden, och den 
ställdes också på framtiden. 

Det fällda lagförslaget kommer 
naturligtvis att åter framläggas för 
och behandlas av riksdagen, men det 
kommer lika litet då som nu att seg
ra om det icke genom föregående 
agitation inom kvinnovärlden tillför
säkrats stödet icke blott av en del 
kvinnoorganisationer utan även av 
den stora massan av landets kvinnor, 
blivit i verklig mening ett kvinno

krav. 
Det ligger nära till hands för de 

ledande inom kvinnovärlden att tro, 
att det livfulla intresse för kvinno
saken, som besjälar dem själva och 
söker sig utlösning i osjälviskt, om
fattande, beundransvärt arbete, skall 
återfinnas i någon mån också hos alla 
andra kvinnor och förmå dem att 
utan särskild kallelse stödja från le
dande håll framförda, kvinnornas 
bästa åsyftande krav.. Tyvärr är det 
icke så. Tvivelsutan finnes det på
räknade intresset i mycket stor ut
sträckning men till betydande del en
dast som latent. Det behöver väckas 
och samlas till en makt av en stark, 
skickligt ledd organisation. KansKe 
Fredrika-Bremer-Förbundet är den
na organisation. Kanske namnet är 
ett annat. Framtiden får utvisa. 

Hur han 
skall ta's... 

Då du gifter dig med honom — 
älska honom. 

Sedan du gift dig med honom --
studera honom. 

Om han är svartsjuk — kurera ho

nom. 
Om han inte frågar efter nöjen — 

klappa om honom. 
Omj han älskar! sällskapslivet — 

följ med honom. 
När han är tråkig — roa honom. 
När han är sorgsen —- trösta ho

nom. 
När han är grälsjuk — låtsa inte 

om honom. 
När han vill tala — lyssna till ho

nom. 
När han är senfärdig — sätt fart 

i honom. 
När han vill ge dig sitt förtroende 

— uppmuntra honom. 
När han är hemlighetsfull — lita 

på honom. 
När han gör dig glädje — tacka 

honom. 
När han riktigt förtjänar det — 

kyss honom. 
Låt honom begripa hur bra du för

står dig på honom. 
Men låt honom på inga villkor ana 

— att du leder honom dit du vill. 

De bästa HANDSKÅR 
och det rikaste urval 

I Drottningg. 24 HANDSKK0MPAN1ET 
Tel. 
15379 

Kanske! 
Det mellan tidnings* och civil« 

tryckerierna samt typograferna gäl« 
lande löneavtalet utgår den 1 juli, 
utan att, när detta den 30 juni skri« 
ves, hava förnyats eller ersatts med 
nytt avtal. Kan ingen överenskom* 
melse träffas vid de underhandlingar 
som pågå blir konflikten nämnda 
datum akut med åtföljande arbets« 

inställelse. Blir så fallet kan, ma« 
hända, Kvinnornas Tidning icke ut« 
komma under en eller annan vecka, 

varom vi velat underrätta. 

Den kvinnliga badgästen : Säg, 
snälla gubben, har han någonsin sett 
den stora sjöormen, som dom skriver 
så mycket om i tidningarne om som-

rarne. 
Skepparen, allvarligt avvisande: —-

Nääj, goaste frun! Si, jag är god-

templare jag! 

00Œ 
Ci 

gen i Kunde de ha den? Kravet ut
gick, enligt vad de mottagna skrivel
serna visade, från ledande kvinnohåll, 
men gav vad de själva hade sig be 
kant fog för antagandet, att kravet 
hade stöd även hos den stora massan 
av kvinnor? Fanns det något som 
vittnade om ett sådant allmänt kvinn
ligt intresse? Hade frågan behand
lats i föredrag, i diskussioner, hade 
någon tidningspolemik förekommit, 
dryftades spörsmålet bland kvinnor
na, talade man om det i hemmen? 
Varje riksdagsman visste på grund av 
erfarenheterna från sin egen kvinnli
ga miljö, från sin valkrets' kvinno
värld, att frågan på inte : satt .var 
"brännande" på kvinnligt håll, kan
ske inte ens allmänt känd. Den hor-

Nytt halvårl 

Förnya i god tid prenumerationen på 

Kvinnornas Tidning. 
p r i s  f ö r  h a l v å r e t  K l " »  3 ï  " 7 5 !  

Prenumerera på närmaste postkontor eilet* på tidningens Expedition, 
Vallgatan 27, Göteborg 

Telefon 18070 

(Eftertryck förbjudes). 

Mystik. 
Av 

Baronessan ALEXANDRE DE SOUCANTON. 

Översättning för Kvinnornas Tidning från 
ett ännu otryckt manuskript av —e. 

"Men 
( l)  

vem är hon, Dick?" utropa 
de Lord Charles Winterfield. 

Hans följeslagare drog långa djupa 
(lra£ På cigarren under flera minuter, 
medan han betraktade personen i frå
ga. 

Ja"> sade Richard Harding till 
'slut> vem tusan kan hon vara?" 

^nder hela den sista veckan hade 
c'e ställt samma fråga till varandra, 
°ch denna kväll tycktes de vara lika 
långt från frågans lösning, som alla 
föregående kvällar. Problemet om 
bennes identitet var ännu olöst. 

I själva verket tycktes ingen veta 
vem hon var eller varifrån hon kom. 

De båda herrarne hade gjort di
skreta efterforskningar hos hotell

värden, men han visste absolut ingen
ting mera än att hon anlänt från Lu
xor för sju dagar sedan och uppehöll 
sig i Assuan precis som alla andra 
turister. Han såg efter hennes namn 
i hotellboken ; det var : Madame Fo-
urneville — ett helt vanligt namn. 
Han ryckte beklagande på avlarna, 
men detta var allt vad han visste om 

damen. 
Säsongen började lida mot slutet, 

det var första veckan i mars. De bå
da herrarne sutto på den breda tei-
rassen framför Katarakt-hotellet just 
efter middagen vid sitt kaffe och li
kören, rökade och diskuterade — det
ta hade nu hunnit bli en vana ! den 
förtrollande kvinnan, som väckt hela_ 

deras intresse. 
Richard Harding: "Dick", var 30, 

mörk, av medelhöjd, såg bra ut, glad
lynt, sportsman, rättfram och orädd. 
Lord Charles Winterfield, tre år äld
re, var blond och högväxt med stolt 
militärisk hållning, allvarligare och 
mindre impulsiv än vännen, och med 

ett mycket intagande sätt. 
Hon, kvinnan, satt ensam vid ett li

tet bord, smuttande på sin mokka, 
och såg ut i natten, synbarligen omed

veten om sin omgivning, och om det 
starka intresse och den brinnande ny
fikenhet hon väckt. Hon var. smärt 
och högväxt med blasvart hår, form
skön profil, och en mun, tjusande, loc
kande och mogen som ett granatäpp
le, och ögon! — ja, i dem låg hennes 
obeskrivliga trollkraft och mystik. 
Ögon, som Lord Winterfield kallade 
blå, lik en egyptisk safir, och Harding 
svor på att de voro svart-violetta, 

som en afrikansk natt. 
Där fanns obestridligt något besyn

nerligt, oförklarligt över henne. Hon 
var absolut olik varje annan männi
ska de någonsin i livet träffat. 

"Charlie, min vän, jag vill bli be
kant med den kvinnan, jag skall tala 
till henne", förkunnade Harding. 

"Dd blir antagligen avsnäst, om 
du försöker", svarade Winterfield. 

"Nåja, va banque! Ingenting vå
gat, ingenting vunnet.' Han steg 
skrattande upp. "Marsch! 

De få återstående gästerna i hotel
let hade dragit sig tillbaka, några 
gjorde en båtfärd på Nilen i mån
ljuset och andra voro redan i sina 
rum, förberedande sig för sömnen. 

Harding gick tvärs över terrassen 

I förbigående strök han lätt, mycket 
lätt mot damens korgstol. Med en 
bugning bad han om ursäkt på kor
rekt, konventionellt manér. Hon vän
de sig om och lyfte ögonen till hans 
ansikte. Han sänkte sin blick under 
en sekund i detta outgrundliga, bot
tenlösa djup och kände en vibration 
genom hjärna och nerver. 

Hon sade ett par hövliga ord med 
en låg, melodisk röst. Han stammade 
några ord utan mening och samman
hang, helt fängslad av dessa under
bara ögon som blickade in i hans. 
Voro de blå som egyptiska safirei ; 
Voro de svartvioletta som Afrikas 
natthimmel? Han visste det ej, men 
han kände sig förlora fotfästet- i de

ras bottenlösa djup. 
Lord Winterfield betraktade sin 

väns manöver ett ögonblick med ryn
kad panna, ryckte sedan på axlarna, 
steg upp och gick in i hotellet. 

Dagen därpå yppade sig ett osökt 
tillfälle för Dick att presentera sin 
vän för den sköna okända. Alltså 
hade de båda unge männen lyckats 
göra bekantskap med denna kvinna, 
som under en hel vecka oavbrutet sys
selsatt deras tankar och helt lagt be

slag på dem, och nu började de spio
nera ut varje hennes rörelse och hen
nes vanor, om hon promenerade eller 
åkte ut, eller drack té på terrassen, 
eller seglade på Nilen — alltid var 
en eller båda där, och uppträdde på 
scenen på det naturligaste sätt i värl
den, alldeles tillfälligtvis, och kom 
just i det rätta ögonblicket för att 
bära hennes kudde eller beställa hen
nes té, eller erbjuda sin lilla bekvä

ma vita segelbåt. 
En afton sedan de sagt "God natt" ! 

och alla tre dragit sig tillbaka till sina 
privatrum, kunde Winterfield icke so
va. Han steg upp och gick ut på bal
kongen. Det var en underbart skön 
natt. Fullmånen skänkte sitt veka 
ljus med öppen hand och Nilens yta 
såg ut som smält silver. De väldiga 
svarta granitklippor, som höjde sig 
över de lätta silvervågorna togo 
skepnaden av hotande vidunder, dys
tra och skräckinjagande. Palmträden 
nere i trädgården kastade tjocka 
svarta skuggor. Den orangegula öken
sanden på andra sidan skimrade som 
en gyllene skatt, hopad i slösande 
massor — ett offer till gudarna. 

Plötsligen studsade Winterfield 

häftigt. Han böjde sig framåt, och 
händerna fattade balkongens galler

verk i ett järngrepp. 
Där nere gick en kvinna; hennes 

höga, smärta gestalt gled in och ut 
genom skuggorna och ljuset. 

Han kände denna gestalt, som gled 
så böjlig och graciös under palmer
na. Varför var hon där ute — den
na tid på natten ? Och hennes dräkt ? 
Icke den vanliga? Denna tycktes 
vävd av silverflor, översållad med 
glänsande juveler, smög sig kring 
hennes härliga kropp. Eller var detta 
en synvilla, skapad av det mystiska 
månljuset? Hon gick vidare, gled ned 
till flodstranden, stannade vid det he
liga vattnet och — Charles Winter
field strök sig över ögonen — vad var 
detta? Naturligtvis en synvilla, en 
hallucination, dagen hade varit het, 
och för att släcka törsten hade han 
tagit väl mycket whisky och sodavat
ten. Nu stadiga nerver, inga "sy
ner!" Han öppnade beslutsamt ögo
nen — ännu stod hon där badad i 
skimrande ljus, och på hennes huvud 
— underliga illusion ! — vilade syn

barligen månskivan. 
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Holger Bille 
TANDKLINIK 

Vitieltsplatsen 1 B. Tel. 19340. Göteborg. 
(litt emot Engelska kyrkan). 

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

arbeten, guldbryggor och 
guldstifttänder. 

Resande kunna erhålla sina arbeten på dagen. 

Hur sprides smittan -
än en gång. 

Med djupaste intresse följande den 
beaktansvärda diskussionen : "Hur 
sprides smittan?" vore undertecknad 

tacksam att i Eder värderade tidning 
få anföra följande gripande erinring 

från en rättegångssal. 

En f. d. arbetare, som på grund av 

sjukdom råkat i det djupaste armod 
med sin av hustru och 7 minderåriga 
bestående familj, hade i sin nöd till
gripit den förtvivlade utvägen att från 
ett förvaringsrum på sin f. d. arbets
plats tillägna sig diverse skrot, genom 
vars försäljande han lyckats skaffa 
sig och de sina litet bröd mot hun
gern. Mannen hade aldrig stulit förr 

och syntes nu tillintetgjord av följ

derna av sitt brott. Hela hans spens
liga, av sjukdomen märkta gestalt, 

den låga förtvivlade rösten, de skam
set mot golvet sänkta ögonen, den hi
storia om umbärande och nöd som 
låg bakom brottet vädjade i högsta 

grad till medlidandet. T. o. m. do
maren var djupt gripen, och man kun
de förstå av förhörets gång att han 

med hänsyn till alla förmildrande om
ständigheter var angelägen om att få 
domen så lindrig som möjligt. Allt 

pekade också hän mot en sådan lyck
lig utgång, då plötsligt ett nytt mo
ment inkom i förhöret. Allmänne å-
klagaren erinrade nämligen om att 
rummet, vari skrotet förvarades, va

rit tillstängt, och att här sålunda icke 
blott och bart var fråga om snatteri 

utan om en inbrottsstöld. 

Det hela, som nyss tett sig som en 

mindre förseelse, vilken i all stillhet 

kunnat avstraffas, fick nu såväl för 
den anklagade som för referenterna 

en helt annan dimension. De senare, 
som först suttit ointresserade och 

kastat ned en och annan anteckning 

H E R R  D"AM — BARN; 

R E G N K A P P O R  
BÄST - BILLIGAST 

A.-B. Carl Johnsson 
K U N G S T O R G E T  

UNDERBARA 

HAVRE-MUST 
Vid överansträngande arbete. 

För ÅLDRINGAR, VUXNA OCH BARN. 

började nu skriva intensivt. Här 
kunde tydligen något göras! Med en 
rafflande rubrik som exempelvis : 
Djärv inbrottsstöld av en f. d. arbe
tare vid N :s materialgård, kunde man 
få allmänheten att tro att något oer
hört verkligen passerat. Den arme, 
som stod där anklagad och förkros
sad och sannolikt utan en aning om 
skillnaden mellan inbrott och stöld, 
skulle hela sitt liv få bära stämpeln 
såsom en djärv inbrottstjuv. Hans 
hustru skulle ständigt få dela nesan 
av hans brott, Hans barn skulle av 
andra barn utpekas och belackas så
som barn till en inbrottstjuv. Och 
allt detta för en handfull skrot, värt 

knappa 2 kronor och tillgripet under 
så tragiska omständigheter, att man

nens tillräknelighet starkt kunde ifrå
gasättas. Att han, genom sin förtro
genhet med de lokala förhållandena, 

kunnat komma åt skrotet i ett till
stängt rum gjorde ju ej i sak brottet 
större — men på avstånd o. med den 
strängare dom lagen i sådant fall till-

lämpar tog den sig större ut. 

Det är många scener från våra rät

tegångssalar som i likhet med ovan
sående vid den publika behandlingen 
tç sig mycket större och brottsligare 

än de äro — en omdömesgill press 
borde aldrig underlåta att pröva om 

och när de verkligen äro stora nog 
att låta de däri agerande och alla som 

stå dem nära brännmärkas för ett helt 

liv. 
Intresserad. 

Skrock om 
barn. 

Litet var gå vi nog, trots vår upp-
Jysta beskaffenhet, och bära på nog 

så mycket vidskepelse och skrock. 
När en spegel går sönder, bliva vi 

helt betänksamma vid minnet av att 
sådant betyder dödsfall, likaså bjuda 

vi sällan med flit 13 till bords, och 
fråga en jägare vad han -tänker om 

ett käringmöte ! 

Således, vi äro vidskepliga, men 
vilka småsaker är det inte emot vad 

gångna tiders människor hade att 

dragas med av oro och rädsla! 

Här t. ex. litet småländskt skrock 
från början av 1800-talet och anslu

tande sig till barnet ! 

När en kvinna gick med barn, fiel 

hon ej* gå genom en grind, varpå äi* 

nu regndroppar sutto kvar, utan at' 

först avskaka dessa, enär barnet e* 
jes komme att lida av "grindskär 

van". Ej fick hon närvara vid slakt 

för att ej barnet skulle dö i förtid 
Såg hon en plog stående i jorden, 
en kil i en vedklabb eller en yxa fast
huggen i en stock, måste hon genast 
lösgöra dessa, enär barnet el jes bleve 
"harmynt". Skrämdes hon vid elds
våda eller skorstenseld, var det nödigt 
att ej med handen vidröra blotta 
kroppen, för att barnet skulle undgå 
födelsemärke eller, som det just av 
denna orsak kallas "vådeldsmärke". 

Det nyfödda barnet skulle före 

första badningen lämnas att kyssas 
av modern, "för att hon skulle kom

ma att tycka om det". Så länge bar
net var odöpt, fick badvattnet ej 
slås ut annat än genom ett hål i gol
vet. Högra armen skulle först trädas 
genom linnet för att barnet ej skulle 

bliva vänsterhänt. _ Innan det lades till 
modersbröstet, skulle det hava något 
surt att äta, ty eljes blev det "grät
tet" (kinkigt). Första linnet upp
brändes, ty askan, som då erhölls, 

dugde sedan att bota med. Före do
pet fick elden i rummet ej släckas, 
liksom en psalmbok och ett eggjärn 

lades i vaggan av fruktan för, att 
barnet eljes skulle bliva "bortbytt". 

Ägde detta rum, märktes det ej ge
nast, men en "bortbyting" blev alltid 
sedan dåsig och fånig. Varje barn, 

som på ett eller annat sätt var van-
lytt, ansågs för en "bortbyting". 

När "gumorn" (gudmodern, som 

alltid var en kvinna, vilkens man än
nu levde) skulle föra barnet till do

pet, skulle det utlämnas till henne 

genom fönstret, för att ej få fallan
desjukan. Hon skulle då ropa tre 
gånger genom fönstret vad barnet 

skulle heta, ty eljes fick det "ref" (ko

lik) och detta synnerligen om någon 

ropat genom fönstret under moderns 

havandeskap. Sedan skulle "gumorn" 
sätta sig med barnet på en sten och 
äta hård ost, för att det skulle få 

goda tänder. För att undvika "k-ä-
ringmöte", skickades en karl i förväg 

som snart skulle återvända och möta 
"gumorn". En silverslant lades i 

dopvattnet eller i barnets hand under 
dopakten, för att det skulle bliva rikt. 

Under det prästen höll barnet, torka
de "gumorn" det om näsan, för att 

det skulle hålla sig snyggt. Tycktes 

barnet få mörk hy eiler om det hade 

något födelsemärke, tog "gumorn" 
alltid hem av dopvattnet för att be-

stryka det därmed. Hon borde all
tid läsa samma bön som prästen och 

särskilt skynda sig att sluta "Fader 
vår" förr än denne, då barnet skulle 

få gott för att läsa. Detta var desto 

viktigare, ju svårare "gumorn" själv 

haft för läsning, enär denna svårig

het annars överginge på barnet. 
När "gumorn" och barnet hem-

kommo från kyrkan, mötte dem någon 

i dörren med en kaka under armen, 

sägande : "Gud låte dig aldrig få vär-

TSnk så iStt aluminiumkärlen återfå 
sin silverglänsande yta, då de poléras med 
"Zelos Aluminiumputs". 

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

re möte, barn ! Sedan östes kål i en 
skäppa, gavs åt "gumorn" och barnet 
att äta. Detta skedde också, för att 
barnet ej skulle bliva "grättet". När 
"gumorn" avtagit dopkläderna, lade 
hon barnet på en tröskel, trampade 

det lätt tre gånger på halsen och sa
de : "Nu botar jag dig för kållan 
(fråssan), bållan (påssjukan?) och 

den farliga fallandesjukan". 
Så länge modern ej var kyrktagen, 

bar hon alltid eggjärn på sig, för att 
icke bliva bergtagen. Då hon vid 
kyrktagningen trädde in i kyrkan, 
skulle hon sätta högra foten först 

över tröskeln för att barnet ej skulle 
bliva vänsterhänt. Var detta sjukligt, 
medtogs det då till kyrkan, för att 

bliva bra igen. , 
Barnsjukdomarna, och särskilt 

"skarvan" eller engelska sjukan, bo
tades på mångahanda sätt, såsom ge
nom att låta barnet blåsa i kyrknyck

lar, att smörja det med nedrunnen 
talg av kyrkljusen, att före solens 

uppgång föra det genom en öppning, 
som bildades av två sammanvuxna 

träd, och dylikt. 

Oroades barnet av nattgråt, tog 

man ett av dess linnen, krängde det 

över ett klappträ och satte det bak
om förstugudörren, sägande : "Roa 
dig nu med detta pyske och låt mitt 

barn vara i fred !" 
Vaggan fick man ej sätta i rörelse, 

då hon var tom, ty då blev barnet 

otåligt. — Fick barnet tidigt tänder, 
ansågs det snart vänta syskon efter 
sig. Då den första tanden fälldes, 

skulle modern äta upp henne, för att 

barnet skulle slippa tandvärk. När de 
övriga fälldes, kastades de i elden 

med utropet: "Nåcke (Loke?), giv 

Alla 
rekommenderas att dagligen använda den 
berömda YVY-tvålen, ty någon mildare, be
hagligare toalettvål finnes icke. YVY-tvålen 
uppfyller alla fordringar, som kunna ställas 
på en god, fin och till det yttersta behaglig 
toaletttvål. Efter endast en kort tids be
gagnande skiner sol, hälsa och välbehag på 
varje kind. 

Yvy-tvålen säljes i alla affärer landet runt. 

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

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

Johnson & Carlson, 
Husargatan 24. 
— Tel. 4111. -
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Yllefiltar 
utsäljes billigt direkt från lager. 

S. ERICSONS KLÄDESLAGER. 
Järntorget 3, Wilsons hus, 2:a vån. 

Öppet 8—7. 

Hotoll & Ponsionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

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

Rikstel. 13554. Allm. tel. 24241. 

mig en bentand för en guldtand!" 
Det första kryp, som anträffades 

på barnet, skulle dödas på en kittel-
botten, för att barnet skulle få klar 

röst. Aldrig fick barnet äta och läsa 

på samma gång, ty då glömde det 
snart vad det lärt. Ej heller fick det 

äta svansen av ett djur, ty då blev 

det ej större än det var. Samma öde 
drabbade det, om det snurrade runt 

på hälen eller någon gick omkring 

det. Bot härför var att snurra lika 
många slag i omvänd riktning eller 

nödga den andre, att gå lika många 

varv tillbaka. För att icke komma 
att lida av mörkrädsla, ålades barnet 

att bita i de muskler, som ännu rörde 
sig på en kalv, då han nyss blivit 

slaktad och flådd. 

Mamman : — Snälle doktorn, den 

där medicinen, som vår lille älskling 

fick, är slut och vi behövde en ny sats. 

Doktorn: — Slut? Omöjligt! Jag 

sa ju, att han skulle ta bara en te
sked varannan timme. 

— Ja, men se jag och min man 
och tant och jungfrun ha fått lov 

att ta var vår tesked först för att han 

skulle vilja ta in rysligheten! 

Hansson & Silfverstran>t 
FISKAFFÄR 

Bazargatan 8. - Tel. 9580,^^ 

REKOMMENDERAS. 

På fotvandring. 
Använd lagom stora skodon! Med 

för små skodon blir fotvandringen en 

man Slg 

men 

plåga, med för stora skaffar 
skoskav. 

Skodonen skola vara lätta 

med rätt tjocka sulor. Det får ic^e 

kännas genom sulan, att man tram
par på skarpkantad småsten! 

Inga stoppade strumpor utan hälst 

nya, vilka dock före användningen 
böra tvättas ! 

Får ni, trots allt detta, på grun(j 

av ömtålig hud, vattenblåsor på foten 

så stick hål på dem med en rostfri 

synål och tryck ut vattnet, men drag 

ej av det lösa skinnet utan lämna det 

i fred. Rengör de skadade ställena 
med något antiseptiskt medel samt 

pänsla efteråt med collodium. 

Forcera icke marschen i början — 

bakslaget kommer osvikligt i form av 

stark och förtidig trötthet, utan håll 
hela tiden en lagom takt. 

Efter slutad dagsmarsch bör genast 

fottvättning äga rum med ombyte av 
strumpor och skodon. 

•Undvik att dricka under marschen. 

Låter sig detta icke utan obehag göra 

så använd kallt té som det yppersta 
törstsläckande medlet. 

illlllllllllllllllllllilllliliiil 
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NU INKOMMET, 
till dagens lägsta prisers 

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 
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Skanstorget 5. 

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

plats på landet. 
Alla upplysningar bliva mot diskretion 

beredvilligast meddelade genom hänvän
delse tfi 1 Tvångsarbetsanstaltens i Lands
krona Platsanskaffningsbyrå. 
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Lord Winterfield vaknade sent 

morgonèn därpå. Med ett småleende 

avfärdade han tanken på förra nat

tens dröm eller hallucination. 

Då han kom ned i den stora, svala 

. förhallen, var det nära middag. Han 

satte sig i en bekväm vilstol och öpp

nade sin bok: "Egyptens gamla gu

dar". Harding och kvinnan kommo 

i samma ögonblick in och sågo honom 

strax i hans svala hörn. De kommo 

fram till honom och han steg upp. 

"Ryslig hetta", utropade Dick med 

näsduken mot sin pärlande panna. 

"Jag trodde vi skulle blivit bokstav

ligen stekta i vagnen på hemvägen. 

Vi ha varit i bazarerna. Det var tu

san så trevligt, vet du, jag tror infö

dingarna ansågo madame för en gud

inna eller annat överjordiskt väsen! 

De betraktade henne med häpen fruk

tan och hälsade med de djupaste sa

laam." 

Hon, kvinnan, frisk och sval, själv-

behärskad och undvikande som alltid, 

smålog, satte sig mellan de båda män
nen och beställde lemonad med is. 

Hon tände en cigarrett och drog in 

den lätta röken med synbart nöje. 

"Åh,.detta är en njutning! Ingenting 

uppväger en cigarrett." 
Båda männen betraktade henne 

med beundrande blickar. 

"Men njutningen är väl inte ny?" 

frågade Dick Harding, "säkert har ni 

alltid rökat?" 

Hon dröjde ett ögonblick med sva

ret. "Nej, jag har inte alltid rökt", 

svarade hon långsamt och såg från 

den ene till den andre, med sitt säll

samma, outgrundliga leende, och så 

skrattade hon och lutade sig tillbaka 
i korgstolen, välbehagligt sträckande 

sina sköna lemmar. 

Winterfield kände en dimma fram

för ögonen. Harding var rädd att de 

andra båda skulle höra, huru vilt hans 

hjärta slog. 

Planen var färdig i minsta detal

jer och utförandet hade börjat. 

De två männen hade hyrt en smäc

ker liten dehabiyeh, köpt praktfulla 

orientaliska sidentyger, kuddar och 
bric-àbrac i bazarerna i Assuan och 

förvandlat båten till ett paradis av 

lyx, värdigt en drottning. Och de tre 
ämnade segla ned till Edfu, där de 

hade för avsikt att stanna i flera da

gar, och besöka Horus härliga täm-

pel. Sedan till Luxor och därefter 

till Cairo, varifrån hemresan till Eu

ropa skulle anträdas. Längre gingo 

icke deras planer. Var och en av de 

båda männen visste inom sig, att nå
got avgörande måste hända — bättre 

att icke tänka därpå för ögonblicket. 

Emellanåt voro de fruktansvärt 

svartsjuka på varandra; där fanns 

ögonblick, då hela situationen tycktes 

ohållbar, men kvinnan jämnade allt 

med sin oförlikneliga takt och sitt be

hagliga väsen, så att på ytan allt tyck
tes lugnt som havet en stilla och solig 

sommardag. Om där funnos dystra 

vidunder djupt nere i de lugna vatt

nen — så höllo de sig i ro. 

Och så började man resan just i 

soluppgången i dagens första svala 

friskhet. Underbart var det, att så 
glida nedåt Nilen timme efter timme, 

vilande bland mjuka kuddar, under 

ett orange färgat sidentak, som skyd

dade mot de glödande solstrålarna, 

efter som dagen skred. Vattnet var 

blått, och flodstränderna visade ett 

växlande panorama av gröna, rika 

fält av vete eller sockerrör, lundar 

eller rader av palmträd, och dessemel

lan sträckor av gul sand eller nakna 

klippor. När middagshettan kom vag
gades de i sömn vid det monotona 

knarrandet av "chadouf", och sån

gen, som aldrig upphörde, melodisk, 

från fellah'n på flodstranden, som e-

vigt pumpar vatten och vattnar sina 

fält. 
Kvinnan var särdeles intresserad 

av fellah'n. 
"Se", utropade hon, och vred sig 

lättjefullt på sidan samt pekade på 
mannen, som liknade en bronsstaty, 

hans nakna kropp överstänkt med 

skimrande vattendroppar. "Från 

dagbräckningen till skymningen står 

han där, lyfter och tömmer ämbaret 

fullt av det dyrbara vattnet, som be

tyder liv i detta brännheta land, alltid-

med samma mjuka graciösa rörelse, 

alltid med samma melodiska sång, och 

han förstår icke ens orden i denna sin 

sång; det är en hymn till Rå, solen, 

och hans förfäder ha sjungit samma 

hymn under 5,000 år* "Vattnaren 
är en relik från det gamla Egypten", 

tillade hon drömmande, "oförändrad, 

densamme då som nu, lik hans 'cha

douf', med vilken han hämtar upp 

vattnet." Hennes följeslagare be

traktade henne med något nyfiken 

undran. 
"Ni vet väl en hel del om det gam

la Egypten?" frågade Dick. 

"Åhja, något", svarade hon undvi

kande, och gled tillbaka bland kud

darna, en cigarrett mellan de scharla

kansröda läpparna, och slöt ögonen, 
så fulla av förtrollande mystik. De 

båda männens blickar hängde vid 

henne som förhäxade, men de hade 

båda en tryckande känsla av tyngd, 

ett besynnerligt oförklarligt obehag. 
Snart kom lunch, som serverades 

på små låga bord vid sidan om diva-

nerna, och alla tryckande tankar flyd

de lik olycksfåglar. Endast munter

het och glädje rådde. 

På kvällen ankrade båten på den 

sandiga flodstranden. Efter ett för

friskande bad möttes de tre på övra 

däcket. Långsamt en efter en kom

mo stjärnorna fram, stora, skinande 

diamanter mot den blåvioletta, för

trollande egyptiska natthimlen. De 

speglade sig i den tysta, mystiska, he
liga floden. Och då de tre vännerna 

blickade upp från vattnet mot skyn, 

hade de känslan av att sväva mellan 

två himlar. 

Senare kom Mohammed, tjänaren, 

ställde tre vattenpipor framför dem 

och några glödande kol. Han till

beredde hashish, och lade små styc

ken av den bruna, degiga massan pa 

kolen. En obeskrivlig, underbar, be

dövande vällukt uppsteg och utbred

de sig. 
De sutto tysta, lärjge, drogo då och 

då ett drag på vattenpipan, då de fal

nande glöden glödde till för ett ögon

blick. 
På flodbrädden icke långt från bå

ten hördes musik. Det var egypter> 

som slogo på sin dova tom-tom, och 

emellanåt blandade sig ljudet av sang 

däri, lik en vild men dämpad mässa. 

Musiken tycktes bäras av hashish 

röken uppåt i den svartvioletta, väl 

lustfyllda natten. Man kände det, som 

nådde den stjärnorna. 
Vad var dröm? Vad var verkli? 

het? Sinnena domnade, allt blev ett 

ljuvt, omätligt kaos ; tystnad föll oC 

natten skred. 

(Forts, i nästa n:r.) 
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Kvinnan och samhället. 
Av Walborg Öländer. 

(Sv. Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.) 

Iltlandshröniha 
i sammandrag. 

När skola väl de fredliga tider åter

komma, då dagshändelserna ute i 
världen voro så litet sensationella att 

de, som journalistiskt nyhetsmateriel 

betraktade, knappast voro värda tele

gramportot? Vägen dit synes myc
ket lång —• även fylla de utländska 

telegrammen spalt efter spalt i dags-
prässen. 

Det största bidraget för veckan ger 

som vanligt Tyskland. Mordet på 

Rathenau har väckt till liv en våld
sam förbittring och oro i det tyska 

samhällsdjupet. Det synes dock där

vid mindre gälla den man som föll än 

den partiriktning han företrädde. De 
tyska socialisterna känina den repub

lik, de skapat och som fortlever i kraft 

av deras stöd, hotad, ja, i så över

hängande fara att extra ordinära åt

gärder till dess skydd måste vidta

gas. För att injaga skräck hos re
publikens fiender har man tillgripit 

de gamla välbekanta medlen gatude
monstrationer, kravaller, strejker,man 
har dragit i härmad mot käjsardö-
mets flagga och uniformer, mot miss
hagliga politiska sammanslutningar o. 

vidare har riksrådet med betydande 

majoritet antagit det framlagda för
slaget om nya lagbestämmelser för re

publikens skyddande. Slutligen hava, 

under den iråkade skrämseln, social
demokraterna och de ytterligare ett 

Sott stycke åt vänster stående oav
hängiga socialisterna, mellan vilka 

sämjan icke varit den bästa, funnit 
varandra, planerande samarbete. 

Att starka krafter verkligen äro i 
Rörelse inom det tyska folket för att 

omma republiken till livs och bereda 
vagen för käjsardömet är ingen hem-

'Shet. Och är det underligt? Käj-
sardömets makt och härlighet lever 
annu 1 minnet, bjärt kontrasterande 

f'en repuiblikanska tidens armod, 
vanmakt och förnedring. 

en franska prässen berör också i 

^!na kommentarer till Rathenaus mord 
en tyska republikens ställning och 

10jligheten av käjsardömets återinfö-
rande- Paristidningen "Figaro" skri-
ver* "TT .. 

• uppenbart är att vi i fråga om 
t ekornmandet av skadeersättningen 
aJ,r^ttle ^^kter gent emot en re-

P 'kansk och demokratisk makt än 
m°t en monarkisk militärstat." Tid

gen slutar med att förklara att den 

Det sägs om oss kvinnor, att det 

stora flertalet av oss saknar intresse 

för det större område av livet, som 

ligger utanför det egna hemmet, den 

egna lilla torvan, den nära släkt- och 
vänkretsen. 

Jag föreställer mig dock, att vi litet 

var ha gjort erfarenheter, som mot

säga detta påstående. Ty om vi skicka 

vår tanke att söka bland den klassens 

kvinnor, som inte träda fram i det 

offentliga, kunna vi med säkerhet fin

na många — de må nu ha sitt hem i 

den livliga staden eller i landsbygdens 

enslighet —, som inte bara inte äro 

likgiltiga för, utan som livligt åstunda 
lösningen av sådana samhällsproblem 

som exempelvis dem om hur man bör 

ordna för våra fattiga och våra åld

ringar, att de må få en hägnad lev
nadsafton, för de hemlösa eller fader

lösa barnen, att dem måtte beredas 

värn och vårdnad, ja för hela det upp

växande släktet, dess undervisning 
och uppfostran, att det må bli rikt oelh 

rättvist utrustat för färden genom li
vet. Hur många kvinnor är det inte, 

som besjälas av intresse också för hej

dandet av de stora folksjukdomarna, 
som brinna av nit för att bekämpa 

den Sveriges folk ovärdiga drycken

skapslasten, som äro i harnesk, med 

ett ord sagt, mot varje fiende till vårt 

folks lycka och trevnad ! 

Vi leva emellertid nu mitt inne i en 

tid, då den svenska kvinnan inte läng

re endast med sitt intresse får följa 

samhällets utveckling, utan då hon har 

fått sig som en skyldighet, en plikt 

ålagt att i mån av sin förmåga med

verka till att goda och visa lagar bli 

stiftade i vårt land. Och därför måste 

vi kvinnor var i sin stad göra oss be-

I Slottsskogen. Hur andra länders 

tror att republiken dock skall konso
lideras och bestå, men tillägger att 

även den, när den känner sig tillräck

ligt stark, kan komma att vända sig 

mot Frankrike. 

Även Irland utgör f. n. ett oväders-

centrum. England har skickligt dra
git sig ur det farliga äventyret och 

överlämnat åt irländarne själva att 

förgöra varandra. I det inbördeskrig, 
som rasar, står fristatspartiet, vilket 

som bekant slutit fred med England, 
mot de medgörliga republikanerna. 

Det förstnämnda partiet har folkets 
flertal för sig och torde hemföra se
gern. Republikanerna vilja fullstän

dig skilsmässa från England, under 
det att fristatsmannen godtagit det 

engelska fredsanlbudet om inre själv
ständighet, men, utåt, samhörighet 

med det engelska imperiet. 

Från Haagkonferensen, där den till

trasslade ryska härvan är under ut
redning, hava kommit endast spar
samma och tämligen intetsägande 

meddelanden. Sovjetregeringen tyckes 

icke vilja efterkomma ententemakter-
nas krav att erkänna sina skulder 

och betalningsskyldigheten i fråga om 
dem. Dess fordringar med hänsyn 

till den ekonomiska hjälp Ryssland 

förväntar utifrån äro därjämte så sto

ra att även de bidraga till att göra en 

överenskommelse synnerligen oviss. 

redda för de plikter mot samhället, 

som åligga oss, så att vi jäva deras 

omdöme, som spå ofärd av att kvin
nan har tagits upp i medborgarnes 

klass. 

Vad menar jag då, att kvinnorna, då 
de nu räknas som fullmyndiga med-

borgarinnor, ha att göra för att upp

fylla de skyldigheter, som åtfölja de

ras rättigheter? 

Jo — och det behöver jag väl knap
past säga —, först och främst, att 

kvinnan med trohet och skicklighet 
fyller den plats i livet, som varder 

henne given som hennes egentligaste, 

det må vara som maka och moder, det 

må vara i det allmännas tjänst. 
För det andra, att hon med sm 

själs vakna uppmärksamhet följer det 

arbete för att skapa ett bättre och 

lyckligare samhälle, som utföres runt 

omkring henne i landet, så att ihon 
ägnar det inte bara ett ytligt, oför
stående intresse, utan i sin mån rued 

ord och handling befrämjar det. Om 

hon inte är kompetent eller befogad 

att skriva själva lagförslagen, kan hon 

alltid skaffa bevismaterial åt de män, 

som framlägga dem. 

Vidare är det av vikt, att kvinnan 

söker, genom att studera både skäl 

och motskäl, grundligt sätta sig in 

de samhällsfrågor, som hon önskar få 

lösta, så att hon, när det gäller att 

lägga sin röstsedel i urnan, klart vet 

varför hon vill att det skall gå just så, 

som det egna partiet önskar, och inte 

på det motsatta sättet. 
Men det är inte nog med att kvin

nan har väl reda på sig, så att hon 

inte helt mekaniskt "går i flock", som 

det heter. Tyvärr händer det ofta, att 
våra medsystrar vålla oss misstämning 

genom brist på hållning eller karak
tär. Vi trodde, att vi visste var vi 

hade dem, och så en vacker dag fun

no vi, att de hade i vankelmod låtit 

flytta sig över till en alldeles motsatt 

ståndpunkt. Sådant kallas med ett 

överskylande uttryck för "kvinnlig 
svaghet". Men en sådan art av kvinn

lighet anser jag inte att den nyvordna 

medborgarinnan bör visa. Hon måste 

vara att lita på, bakom hennes ord 
måste stå en övertygelse, en karaktär. 

Slutligen menar jag, att kvinnorna 
böra arbeta för ideella mål, särskilt 

för vad som är av gagn för de små i 

samhället och de värnlösa, för de tu
sen små hemmen, samt för försoning 

samhällsklasserna emellan. Men utom 
sådant arbete i rättvisans och män

niskokärlekens tjänst ges det för en 

kvinna många tillfällen att ägna sina 
krafter åt att främja estetiska och kul

turella intressen. Hur många skön
hetsvärden, hur många minnesmärken 
från historien, kulturen och naturen, 

både i staden och på landet, måste in

te försvaras mot skövling, hur mycket 
behöver inte nyskapas av yttre skön

het i våra omgivningar, av ädel lev
nads- och arbetsglädje uti allas vår 

tillvaro ! Kvinnans egenart borde ma
na henne att gentemot krassa, mate
riella' synpunkter hålla idealitetens fa

na högt. 
Det tillkommer varje medborgare, 

och alltså även kvinnorna, att i främ
sta rummet ha fosterlandets och det 

Efter års frånvaro kännes det som 

en helt ny upplevelse att en vacker 

afton göra en vandring genom den 
gamle vördade kommunalmannen 

August Kcubbs skapelse — Göteborgs 

naturfagra Skansen, den vackra 

Slottsskogen. 
Vilket oändligt stort och kärleks

fullt arbete är ej förknippat med till

blivelsen av denna härliga folkpark, 

som redan för 300 år sedan i sin då

varande naturliga vilda skönhet av 
staidens grundläggare tilläts såsom 

förlustelseställe för hustrur och barn. 

Från ingen annan av de svenska 
städernas många utomordentligt vack
ra och storartade parkanläggningar 

erinrar man partier av en så enastå

ende målerisk skönhet som dem man 

finner i Göteborgs Slottsskog. Ingen
städes kan konsten mera harmoniskt 

ha fulländat vad naturen redan förut 

så underbart tjusande skisserat. 
Vilken väg man väljer mötes blic

ken av nya hänförande tavlor och 

överraskningar. 
jag går min gamla väg till vänster 

från stora stadsgrinden vid Linné

platsen, utefter den drömska gamla 
ån, där svarta och vita svanor och 

annan sjöfågel simmar fram under 
lövverkets gröna skymning. Varje 

steg för mig endast djupare och dju

pare in i en tavla, som tyckes vara en 

inspirerad målares dröm. 
Man drar ett djupt, uppvaknandets 

andedrag, som efter en vacker dikt, 

en gripande syn, när man åter stiger 

ut på den breda, vita chaussén. En 

kraftig stämma från någon modern 

bergspredikare, som vittnar om Ho
nom, som skänkte sin Bergspredikan 

åt världen, leder stegen uppåt. Där 

står han på sluttningen, omgiven av 

en andäktigt lyssnande åhörarekrets. 
Hans snövita huvud är obetäckt, i 

hans skarptskurna Björnsonsansikte 

lågar hänförelsen hos en stridens 

man... 
Litet längre bort möter örat ett an

nat ljud — ett lägre, intensivare. Det 

är Frälsningsarmén, som håller en an-

kvinnor ha det. 
Vid konferensen i Washington, där 

ententens ledande statsmän ordnade 
världens affärer, passade en -ameri
kansk kvinnlig journalist, miss de 
Montalvo, på att intervjua hrr dele

gerade för att få reda på den mer 
eller mindre goda ställning de olika 
nationernas kvinnor intaga. Hon 
meddelade sedan svaren i den ameri

kanska kvinnotidningen "Woman Ci

tizen". 

Italienskan. 

Den italienske delegaten, hans ex

cellens Vittorio Rolandi Ricci, Itali
ens ambassadör i Washington, dekla

rerade följande för sina landsman-

innors räkning: 
"Det finns icke något sådant som 

den politiska kvinnan i Italien. Grund
tonen i våra kvinnors liv är kärleken, 
moderns kärlek till barnet, kvinnans 
till mannen, barnets till föräldrarne. 
För oss är kvinnan allt som är gott, 
ljuvt och ädelt — hon lämpar sig så

ledes inte alls för det politiska livets 

lågheter. 
Våra kvinnor hava alla medborger

liga rättigheter. Kvinnan råder själv 
över sin egendom, hon kan köpa och 
sälja och administrera, hon har till

fälle att öva sitt goda förstånd, sin 

kända förmåga att hushålla och att 
sköta hemmet. Det är kvinnan som 

sparar — mannen som förtjänar. 
Vi känna för våra kvinnor mer än 

hänsyn och aktning, vi vörda dem. 
Det är just därför som vi inte vilja 

att de skola blanda sig i politiken. 

Det skulle menligt inverka på dem, 
ty enligt naturens ordning är det 

helas väl i sikte. Men meningarna 
om vad som bäst gagnar vårt folk i 

dess helhet äro ofta delade, och den 

enskilde kan ha svårt att överskåda 

och bedöma sakläget. Det gäller där
för för varje medborgare att inför sitt 

samvete kunna bära ansvaret för de 

önskemål, som han eller hon strävar 
för. Det vill en levande ansvarskänsla 

till inte bara i det enskilda utan lika 

mycket i det offentliga livet. 
Det påstås, att den oförvägna idea

liteten är det sant kvinnligas känne
märke. Och sant kvinnlig i ordets bäs

ta bemärkelse bör ju kvinnan vara 
också i sin offentliga verksamhet. 

Mången tvivlar, att kvinnan genom 

sin insats skall kunna tillföra det all
männa något nytt element av värde. 

Men något annat nytt än det, som ut

gör hennes speciellt kvinnliga sätt a' i 
se saker och ting, kan inte rättvishgen 

begäras av henne. Kanske ändå, att 
det inte är förmätet att hoppas, a*', 
späda krafter, "spända av en eldig 

ihåg", en gång skola kunna åstadkom
ma resultat, som äro både nya och 

lyckliga. 

daktsstund. Bönen stiger brinnande 
och het ur den sällsamma kretsen av 

manliga och kvinnliga soldater och av 
främlingar, som slutit sig till dem 

för att med ödmjukt blottade huvu

den bli delaktiga av bönens nåd. Det 

utströmmar en stark och mäktig stäm

ning från den i sin bön försänkta 
gruppen — och ingen enda av de om

givande känner sig frestad att le. Man 

vet icke vad det är, men man känner 

detta välde över folksjälen, som den

na rörelse besitter, och man förstår 
att den kunnat giva uppslag till ett 

par av vår svenska litteraturs märk

ligare verk. 
Med guitarrernas spröda toner 

blandas snart tonerna av en världs

ligare musik. Det är Vita Bandets 

och Bjömgårdsvillans kapell som täv

la om uppmärksamheten hos de hund

ratals vandrarna kring dammarnas 

spegelklara stränder. 
Härnere står folkparken i sitt fulla 

flor. Vilka filer av människor, ur 

alla samhällsklasser, unga och gamla, 
dock mest unga! Och på höjderna 

över dem sitter friluftsteaterns upp
märksamma publik och följer med 
gott humör fru Thomées senaste pjäs 

eller stå några spridda vandrare uppe 
vid utsiktstornet för att på krönet av 
en av landets vackraste folkparker -be
skåda den stoltaste sevärdhet Göte

borg har att erbjuda — det mäktiga 
blå inloppet badat i solnedgångens 

bländande guldklara ljus. 
R. B—m. 

centrala i mannens liv pengar, i kvin
nans hjärtat. Det finns icke hjärta 
i politiken. Där finns endast för

stånd. 
Jag tror på ett tillträde för kvin

norna till alla de yrken som stå i 
samklang med deras sinnelag och 
människokärlek. Särskilt inom läke

konsten kan kvinnan bli en ängel av 

godhet. 
Jag hoppas, att Italiens kvinnor al

drig måtte få rösträtten. Jag kom
mer att som italiensk senator allt 

framgent motsätta mig denna re

form så som jag i denna egenskap 
alltid gjort det. 

Det finns visserligen några kvinn
liga sammanslu'tninga(r, som begära 

rösträtten, men deras stämma är icke 
synnerligen stark. Det 'bästa läkemed
let häremot är barn — om kvinnan 
har fem, sex barn får hon ingen tid 

att bråka med politik. 
Våra lagar äro rättvisa, ja, mer än 

så — de äro goda mot kvinnan. Vi 

resa ett altare åt henne som Dante 
gjorde åt Beatrice. Hon har alla 

dygder, all skönhet, allt behag. Kan 
ni föreställa er Raphael målande en 

kvinna med en röstsedel i sin hand? 

Den italienska kvinnan läser poesi, 
icke Machiavelli. 

När jag säger, att kärleken är 
grundtonen i kvinnans liv, menar jag, 

att kvinnan är livets hjärta, ty all 

litteratur, all konst leder sitt ursprung 
från kärleken, sonens kärlek till mo

dern, vilken är den heligaste, faderns 

kärlek till dottern, som är den inner
ligaste, mannens kärlek till kvinnan, 

vilken är den eldigaste. 
I Italien leva vi för våra ideal. Vårt 

högsta ideal är att bevara kvinnornas 

charm. Ingen kvinna kan gå till par
lamentet och behålla denna sin charm. 

Och varför skulle hon behöva röst
rätten? Hon behöver den icke! Vi, 
landets män, beskydda henne ! Mer 
än så —r. genom sitt behag, sin god

het är det redan hon som styr. Ge
nom det att vi hålla henne i ära, blir 

det hon som styr. 
Och den dag då det italienska fol

ket icke längre håller kvinnan i ära, 
då skall det icke längre finnas något 

italienskt folk!" 

Portugisiskan. 

Senhor J. Montalto de Jesus, sek
reterare vid portugisiska delegatio

nen, besvarade frågan på följande 

sätt : 

"Det är en stark kvinnorörelse i 
Portugal, vilken ledes av Dona Ana 
de Castro Osorio. Hon är intresse
rad av litterära och uppfostringsfrå
gor, och hon aspirerar på att få in 

kvinnor i parlamentet. 

Vi hava kvinnor som jurister, lä
kare, civilingenjörer och agronomer. 

Många av våra ämbetsverk äro över
fyllda av kvinnor — det kvinnliga 

elementet är dominerande. 

I Lissabon finns det ett stort antal 

kvinnliga korrespondenter på affärs
kontoren. Utom portugisiskan behär

ska de även franska och engelska. 

Man föredrar kvinnorna framför 
männen därför att de gå för lägre 
lön. En del kvinnor nå dock högre 
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