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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 
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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 
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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 
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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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dukar. Förkläden. Prima Bomulls-

och Ullgarner. 
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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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Kvinnliga 
bankdirektörer? 

Naturligtvis! Varför inte? 
När män skriva eller tala om 

kvinnor ~ och Bankarbeten, är det 
mer eller mindre impressionistis
ka romanser, anser en förfat
tarinna i den amerikanska kvin
notidningen "The Woman Citi
zen". De ha just aldrig verkligen 
studerat oss på detta område och vi 
själva ha haft för bråttom var och en 
med vårt eget individuella arbete för 
att hinna uppställa en teoretisk mön
sterbild, men faktum är att åtmin
stone i Amerika bankerna — detta det 
hävdvunnas mäktiga fästningar — en 
efter annan kapitulera och giva plats 
för kvinnorna. Männen ha naturligt
vis alltid haft en viss respekt för 
kvinnornas penningaffärer — man får 
inte glömma, att det är kvinnorna 
som för egen eller hemmens räkning 

på löneskalan än manliga befattnings
havare. 

De portugisiska kvinnorna äro i re
gel icke angelägna om rösträtten — 
de äro för nobla härför, de hava in
gen hist att kämpa med männen. 

Den portugisiska kvinnan följer 
med sin tid och försöker skaffa sig en 
god ställning, men hon är alldeles för 
mild för att bli en stridskämpe. Vi 
ge heime hennes rätt i den utsträck
ning vi kunna. Man ser aldrig i 
Portugal den aggresiva kvinnan. Hon 
håller sig alltid inom sina råmärken. 
Det ligger mera för henne att vänligt 
samarbeta med männen än att strida 
mot dem. 

Den kvinnliga rösträttsrörelsen har 
icke framkallat någon stark opposi
tion i Portugal, förnämligast av det 
skäl att rörelsen icke är särdeles be
tydande. 

Vi leva ett fredligt liv i Portugal 
och alla behandlas väl. Ett slående 
bevis härpå är att en svart kvinna i 
Portugal har samma rättigheter som 
hennes vita medsyster, — ett förhål
lande som icke existerar någon annan 
stans. För främlingar måste det vara 
en mycket överraskande syn när en 
man som förtjänat sin förmögenhet i 
de portugisiska besittningarne i Afri
ka, uppenbarar sig i teaterlogen till
sammans med en krushårig, becksvart 
negerhustru, överhöljd med de juve
ler han skänkt henne. 

I Frankrike säger man, att de por
tugisiska kvinnorna alltid äro glada, 
antingen solen skiner eller rägnet öser 
ner. Vi bygga våra hus tillsammans 
med bakgårdarna intill varandra och 
tjänstflickorna börja sin morgon med 
sång. De, som andra, ha naturligtvis 
sina sorger och bekymmer, men de 
sjunga allesammans. De sjunga om 
allt vad en kvinna får lida, men de 

sjunga i alla fall. 
Samma lagar gälla för kvinnorna 

som för mannen. För ett tiotal år 
sedan var det ett stort rabalder om 
skilsmässan, men nu hör den till li
vets vanligare företeelser. Fadern rå
der över barnen, men de penningar 
hustrun förtjänar med eget ;arbete 
får hon själv förvalta. Hon får lov 
att besitta egendom, hon må vara gift 
eller ej och skils hon från sin make, 
äger hon sedan rätt att själv sköta 
sina affärer. Dör mannen ärver hust
run boets tillgångar och hon tillätes 
att själv förvalta dem, om hon så 

önskar. 

A k t i e b o l a g e t  

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 

Fullständig bankrörelse* v, 
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sätta i omlopp c :a 90 °/o av alla lan
dets pengar ! — Nu börja de emeller
tid också få upp ögonen för kvin
nans tålamod i detaljer, hennes snab
ba uppfattning av affärernas humana 
sida och "last but not least" hennes 
smidigare,; sociala egenskaper och det 
börjar dagas för männen, att dessa 
äro egenskaper av betydande värde 
för varje bank. 

Det har också gått upp för bank
cheferna, att en kvinnlig tjänsteman 
med stor bekantkrets inom kvinno
världen, bland affärskvinnorna eller 
de rika societetsdamerna, kan tillföra 
en bank ett stort antal kvinnliga kun
der. Åtskilliga av de amerikanska kv. 
banktjänstemännen hava också till 
åliggande att arbeta inom kvinnovärl
den just med detta syftemål för ögo
nen. Denna kategori sysselsättes allt
så icke med vanligt kontorsarbete utan 
rör sig ute bland den kvinnliga all
mänheten. De måste hava en god 
ställning, ett vinnande förtroendein
givande sätt, besitta sällskapstalanger, 
vara representativa och leva med in
om de kvinnokretsar, där bankerna 
söka sina kunder. 

Miss Virginia Furman, miss Mina 
Bruère. mrs Kay Cammock, mrs Wil
liam Laimbeer. Detta är endast någ
ra få namn på kvinnliga bankirer i 
Amerika. Miss Furman var en av de 
första pioniärerna. Hon fick anställ
ning i "Columbia Trust" i Newyork 
för 5 år sedan. Vägen gjordes icke 
lätt för henne, hon lämnades att själv 
söka sina "plikter" — och hon fann 
dem, och är nu "assistant secretary", 
den högsta titel en Newyork-bank 
kan finna för en kvinna, närmast mot
svarande vice bankdirektör. Kvinn
liga bankkassörer finns det gott om i 
Amerika. 

James Stillman sade en gång till 
Mina Bruère, att snart skulle kvinn
liga bankdirektörer bli lika vanliga 
som manliga. Miss B. är ledare för 
kvinnodepartementet i The Central 
Union Trust Company i Newyork. 

I Clarksville, Tennessee, finns en 
kvinnobank, som skötes uteslutande 
av kvinnor och direktör eller presi
dent är mrs Runyon. Banken öppna
des i okt. 1919 med ett grundkapital 
av 15,000 dollars, som nu växt till 
85,000 dollars, och det egendomliga 
ar, att ingen enda av dessa kvinnor 
förut varit anställd i någon slags 

affär ! 

Varje större bank i Amerika har 
numera ett kvinnodepartement med 
kvinnliga anställda. Det har visat sig 
som en välgärning, en gränslös lätt
nad för många kvinnliga bankkunder 
att hos en kvinna kunna få råd och 
upplysningar och litet ledning genom 
affärs- och bankspråkets labyrinter. 
Även den "hyggligaste" bland banlc-
"män" höjer litet överlägset på ögon
brynen, om man icke genast förstår 
och är inne i, situationen, när man 
hör orden : "acceptera, endossera, pa
ri, diskonto" och många, många an
dra! En kvinna däremot översätter 
älskvärt dessa förbryllande uttryck i 
vanligt vardagsspråk, kanske med 
hågkomst av att hon icke alltid själv 
varit allvetande! Vad beträffar avlö
ningen, växla förhållandena mycket, 
och ännu är knappast någon norm för 
handen. Men i allmänhet betalas bra, 
och efter principen : "Lika lön för 
lika arbete". Några av de kvinnor, 
som "hoppat" in i yrket utan förbere
delse äro just de, som få de högsta 
lönerna. — Snillet bryter sig väg även 

på detta område. 

månskensnatt. 
0, underbara månskensnatt 

an nita moln och siloerljus, 

som öoer sjön en gata lagt 

till skumma stränders mörka hus, 

Cik hjordar utao uita lamm, 

som flocktals spridda hemåt gå, 

de ljusa molnen nandra fram 

mot rymdens fjärranängder blå. 

De tåga^ drömlikt sakta hän 

med månljus i sin nita ull 

Och skönjas iångt, långt bort, där än 

en ensam stjärna strör sitt gull. 

J. fl. 

En passant... 
Det är stadens promenadtimme. 
Jag sitter här på min bänk, i skug

gan, och ser ut över panoramat. Män
niskor som mötas och gå varandra 
förbi, människor som mötas och 

hälsa. 
Och det faller mig i ögonen hur 

många sorts hälsningar folk ha. Och 
vilken historia man kan läsa i dem. 
Jag sitter bara och ser och antecknar. 

Där komma två damer, antagligen 
mor och dotter. De äro klädda för 
att fingå och någon timme verka 
crème de la crème på stadens prome
nad. Men aj, där få de ett obehag
ligt möte med en mindre fin bekant! 
Om de kunde sjunka genom jorden, 
skulle de göra det, men jorden öpp
nar sig icke för dem, och de besluta 
att vara modiga, att väpna och strama 
upp sig och taga emot det oundvik
liga. Hon, som möter, känner i luf
ten att hon besvärar, det glatt igen
kännande uttrycket på hennes ansikte 
slocknar, och hon stryker i ödmjuk 
försagdhet hälsande förbi, medan två 
par ögonlock sänka sig i outsäglig 
nådighet till svar. 

Där promenerar en ensam gammal 
dam under en spetsparasoll. Hon går 
långsamt och tittar på gräsmattorna 
och lyssnar på fågelsången. Ögonen 
stråla med något av himlens vänliga 
blåhet i hennes åldringsainsikte. Som
ligt är gammalt och somligt nytt i hen
nes klädsel, men allt ur en grande 
dame's utsökta garderob. 

Från en sidogång nalkas en äldre 
kvinna i duk. Hon kan vara en pen
sionerad något eller en trotjänarinna, 
som lever på besparingar. När hon 
får se den gamla damen stryker hon 
sig Över kjolen, som hoppades hon 
därigenom uppnå en eller annan ef
fekt ifråga om sin yttre person. Den
na har redan fått sikte på henne och 
nickar och 1er vänligt inbjudande. 
Den andra niger och niger sig fram 
ända till parasollen, under vilken hon 

stannar. 
Jag hör icke vad de säga, men för

står att det är något vänligt och gott 
och att de ömsesidigt tycka om att få 
hälsa på varandra. Och när de skil
jas, och parasollen långsamt tågar vi
dare framåt stråla alltjämt de blå ögo
nen därunder med något av himlens 
lojala vänlighet mot allt levande. De 
ögonen erövrade icke sitt jordiska 
konungarike i går, och det bor ingen 
fruktan i dem att kunna förlora något 
av makten genom älskvärdhet mot en 

ringare. 
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bör allra snarast verkställas för erhållande av numren från 

den 1 juli! 

Förutvarande halvårsprenumeranter torde benäget 

förnya prenumnerationen för undvikande av uppehåll i 

tidningens expedition. 

Prenumerationen sker å närmaste postkontor eller pr 

tel. 18070, Kvinnornas Tidnings expedition, Göteborg. 
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Fula män 
och vackra. 

Där går en herre lugnt ocih sorglöst 
sin väg framåt. Men plötsligt är det 
som om han fått spasmer. Det rycker 
nervöst i ansikte och händer, ögonen 
bli stora och stela, och han sträcker 
på sig och rätar ut sig för att bättra 
på sin hållning lik en rekryt under en 
revy, medan han stiger ur vägen och 
lämnar hela gångbanan öppen för att 
så servilt som han vill kunna hälsa 
på en mötande iherre i ljusbrun dress 
och pincenez. Och av fruktan att an
nars icke synas ödmjuk nog nästan 
han stannar för att som det synes be
rusad för hela dagen mottaga den 
omätliga lyckan av en lätt från hjäs
san rubbad hatt och den sneda blic
ken nedåt genom en pincenez. 

Där mötas två fruntimmer. De häl
sa med ett grin, som skall föreställa 
ett leende. När de passerat varandra 
vänder sig den ena om och blänger sig 
tillbaka. Och fy, vad den blicken var 

ful! 
Där promenerar ett par fram, arm 

i arm. De möta en ensam herre, tro
ligen mannens umgängesvän från ung
karlstiden. Den äkta mannen lyfter 
på hatten. Men — vad för något ! 
den andre endast nickar ! Nickar 
fastän hans vän har sin fru i säll
skap, och hövligheten hade fordrat 
att han lyft på hatten åtminstone för 
henne. Känna icke alla herrar en så
dan enkel etikettsregel i rikets andra 

stad ? 
Jag råkar nästan i misstämning på 

min bänk. Inom mig stiger en undran, 
varför människorna inlägga så litet 
av 'naturlig och otvungen älskvärdhet 
i sina hälsningar. Varför de äro så 
tillkrånglade och konstiga. 

Då faller min blick på en ny gestalt 
inom min rayon. En bekant man, som 
rakryggad Och spänstig går sin väg 
framåt. Jag vet vem han är. Han 
har gjort en glänsande karriär, anses 
ha berest större delen av jorden och 
är förmögen nog att köpa några kvar
ter av staden. Och lian hälsar - häl
sar en hälsning så vacker att min miss
stämning blåser bort. En kunglig he
dersbetygelse för någon annan kung
lig person. Min blick söker ofrivilligt 
den som mottagit denna vackra hyll
ningsgärd. Och jag ser en gammal 
tidningsigumma lirka sig fram med en 
packe tidningar under armen. 

Då reser jag mig från min bänk för 
att bevara ett vackert minne i mitt 
hjärta. Ragna Peters. 

I sin uppfattning av kvinnan och 
hennes känslovärld göra sig män i all
mänhet skyldiga till ett misstag. De 
tro att hon vid valet av make fram
för allt påverkas av den manliga skön
heten. 

De äro själva så utomordentligt 
känsliga för kvinnlig ; skönhet, fasci
neras av varje vackert ansikte, varje 
präktig figur, deras kärlek väckes, så 
ofta av rent yttre företräden, att det 
måste förefalla dem självklart, att 
männens skönhet skall väga lika tungt 
i kärlekens vågskål, när det gäller 
kvinnan. 

Då kvinnor höra detta,.småle de för 
sig själva åt mannens anspråkslöshet 
eller okunnighet. Ty det är ett fak
tum, att kvinnans synpunkt härvid
lag skiljer sig högst väsentligt från 
mannens. En man vinner en kvintnas 
kärlek genom egenskaper, så vitt skil
da från dem som fängsla honom själv, 
och harns utseende är måhända det 
som hon minst fäster sig vid. 

Därmed är emellertid inte sagt, att 
kvinnor skullé vara blinda för manlig 
skönhet. Tvärtom, män som se bättre 
ut än flertalet bli otroligt bortskämda 
av kvinnorna. Det är kanske därför 
de fula i regel ,bli anspråkslösare, 
ömmare och i alla avseenden mera 
tillfredsställande äkta män än de bort
skämda av Adonis-typen. 

Men därför att kvinnor beundra 
och skämma bort män på grund av 
deras yttre företräden, är det alls inte 
sagt, att de vilja gifta sig med dem 
— i allt fall inte för den orsakens 
skull. Det finns naturligtvis alltid 
undantag, unga och dåraktiga kvin
nor, som ännu icke hunnit få förstå
else för vad det inre värdet hos en 
människa betyder. Men en kvinna, 
som i andligt hänseende trampat ut 
barnskorna fäster, även om en mans 
yttre inverkar på henne, ingen avgö
rande betydelse vid hans ansikte. Det 
är hans manliga styrka, som framför 
allt tilltalar henne. Hon imponeras 
av en reslig gestalt, breda axlar, ett 
kraftfullt utseende. Men även utan 
dessa yttre företräden kan en man 
hoppas vinna även en vacker kvinnas 
kärlek. Varje dag ser man män, av
gjort fula män, ja, så fula att man 
icke har lust att ännu en gång betrak
ta dem, få intagande hustrur som 
djupt och innerligt älska dem och äro 

stolta över dem. 
Kvinnans belackare hava ofta i 

vackra kvinnors giftermål med fula 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
Rekommenderas ! 

räkningar àtt de, i tröts av ett mot
strävigt hjärta, kunna gifta sig med 
män, i yttre hänseende så missgyn
nade av naturen, att det icke funnits 
någon möjlighet-att'de skulle kuöna 
ingiva och vidmakthålla känslan av 
kärlek. Det är ett grundligt misstag. 
En kvinna är verkligen så lyckligt lot
tad att hennes kärlek mera omfattar 
mannens verkliga "jag", hans person
lighet än dert stofthydda detta "j ag" 
är inhöljt i. Man måste säga lyckligt 
lottad, ty om endast manlig kraft och 
skönhet skulle kunna ingiva kvinnor
na kärlek, skulle ju de flesta kvinno
hjärtan aldrig komma att värmas av 
denna livets 'skönaste känsla, 
män velat se kvinnlig beräkning. Med 
djupt förakt påstå de, att kvinnorna 
äro så ytterligt angelägna att bliva 
gifta, att förvärva frutiteln, att få 
någon som är villig att betala deras 

De finska kvinnorna hava med liv 
och lust deltagit i de nyss avslutade 
valen till finska riksdagen. Alla de 
uppställda kvinnliga kandidaterna ha
va varit ute . och, genom föredrag, 
kämpat för sina mandat. Med vil
ken framgång är, när detta skrives, 
ännu icke bekant. I den förra riks
dagen sutto icke mindre än 21 kvin
nor, alltså mer än fyra gånger sa 
många som i vår riksdag. De finska 
kvinnorna ha förstått att under val
striden samla överfulla hus till sina 
föredrag. Dessa hava nämligen hål-, 
lits i förhyrda biograflokaler och man 
har låtit de korta kärnfulla anföran
dena omväxla med filmförevisningar! 

* 

Mrs Chapman Catt, den märkli
gaste personligheten inom den ameri
kanska kvinnorörelsen, stiftare av det 
två miljoner medlemmar räknande 

kvinnliga väljareförbundet har i 
föredrag som sin åsikt uttalat, att 
kvinnorna böra låta de politiska m 
tressena gå före arbetet för sociala 
reformer. "Så länge kvinnorna icke 

förstå detta, befinna de sig, som med
borgare betraktade, ännu i småbarns 

skolestadiet !" 
* 

Engelska överhusets privilegiekon1 

mitte, till vilken lordkansjären hän* 
visat lady Rhondas ansökan att i ege:'( 

: skåp av "peeriess in her own right. 

få taga säte i överhuset, har avslag'1 

denna begäran, vilken berörde ytter^ 

-CHOMAIÎ-
-  PRALINER-

-CACAO-

SINA RANCPL*,,. -
IEPANDE W.5S 
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TEATERN. 
Varje afton kl. 8 e. m. 

LILLA 
sJd'g V» V"9 

£« piga Man« P,»or 

Friluftsteater. 
afton kl. 8. 

gm uälsinnade svartsjukan 
Lisebergs 
U Varje afton kl. 8. 

«„«skogens Friluftsteater. 
i +-nrr Gerda Thomée och Carl Barcklind. 

D'r  ' varje afton kl. 8 

-ästningsfångarne. 
P Tel. 12084 kl. 12—2. 

I Vita 
I slottsskogen 

I MUSIK VARJE AFTON 
av en avdelning ur 

I GS teborgs Symfoniorkester. 

H A M  À s e m e s t o p f  i r a  n d  B! 

Björkö pensionat och Café 
rekommenderas. 

fm Tekla Carlsson. Tel. Bohus-Björkö 6. 

Vad skall jag säga 
min son? 

Av mrs Wroodallen Chapman. 

röst* blir grövre, lik männens. 

r Var lunchar man 
bast? 

Aggers Sommarterass 

^ Konditori - Restaurant, Kors-
gatan 15, 1 tr. Tel. 107 79 

Stora Teaterns Restaurant 
Huftigaste och sua laste i staden 

Tel. 3273 

Terassen 
förstklassig konditori och lunch-
seruering. 

Vita Bandet 
Kungsgatan 41 - Telefon 107 89 

V, v' Z V -t C-
Vollmers ïïleeths, Thesalong 

ligare ett tjugutal peeresses, ;Den sto
ra mycket sansade tidningen "Times" 
påpekar att det är fullständigt me
ningslöst att,kvinnorna, viika ju äga 
rättighet att bekläda ämbeten och bli
va medlemmar av underhuset skola 
vara utestängda från överhuset. Frå
gan är icke definitivt avgjord utan 
torde åter bliva aktuell, när spörs
målet om överhusets">réformerirtg näs
ta månad skall behandlas av parlamen
tet. 

* 

Den tyska riksdagen har i dagarne 
antagit en lag, som ger kvinnorna till
träde till alla juridiska ämbeten. Vi-, 
dare har stipulerats, att det icke är 
giltigt skäl till avskedande av kvinn
liga tjänste- och ämbetsmän om ve
derbörande bliva mödrar utan att va
ra gifta. 

— Min son är tolv, år, och jag är 
skyldig honom några upplysningar om 
livet. Hans far är ej mer, och jag 
känner'icke någon man, : söm jag kan 
sända honom till för,att få veta det 
som han -hör veta, Skall jag själv 
åtaga mig det? 

— Gossen måste på ett förnuftigt 
sätt erhålla kunskap for att få kraft 
att motstå de onda. inflytanden han 
snart skall utsättas för. Personlig 
renhet bör stå som hans ideal. Ni 
hans mor bär ansvaret i denna punkt. 
Betrakta det ej som en börda utan 
som ett heligt privilegium. Tala till 
honom ungefär så här : 

"Min son, du . inträder nu i yng
lingaåren, en av; de viktigaste perio
derna i ditt liv. Jag önskar säga dig 
något om dess betydelse, på det att du 
må veta, hur du skall bete dig i livets 
olika skiften. 

Du ser nu framåt mot den tid, då 
du skall bli en .man, med en mans 
styrka och en mans tillfällen att göra 
stora.ting för mänskligheten. Det bör 
därför glädja dig när du får veta, att 
det verk, som förbereder dig för man
nens största ansvar, just nu tager sin 
början hos dig. 

Vilket tror du väl är mannens störs
ta ansvar? Här du någonsin tänkt 
därpå? Förmodligen ej — men kan 
du tänka dig något större ansvar än 
att skaffa en annan mänsklig varelse 
till världen? Jag tycker, att ingen
ting av det en man kan åstadkomma 
i materiellt hänseende kan någonsin 
jämföras med det stora i att vara far. 
Du inte bara skänker livet åt en 
mänsklig varelse utan av dig kommer 
även till stor del att bero dennes fy
siska, andliga och moraliska möjlig
heter. Oçh ej nog därmed ; han kom
mer troligen i sin tur också att få 
barn, och dessa barn få barn, tills med 
tiden ètt stort antal mänskliga varel
ser skola haVa dig att tacka för sin 
tillvaro. När man förebrådde Napo
leons. store härförare marskalk Ney, 
att vare sig han eller Napoleon ej 
hade några nobla stamfäder, svarade 
han: "Vi äro stamfäder!" Denna tan
ke att man själv är det ursprung, från 
vilket nya människor och generatio
ner skola leda sitt upphov, borde fin
nas klart medveten hos varje yngling 

och ungmö. 
Min son, du skall också bli en stam

fader och det är för denna uppgift du 
nu fysiskt och psykiskt undergår en 
genomgripande omvandling. 

Krafter, som hittills legat slumran
de i din kropp skola snart vakna och 
utvecklas. Du måste lära dig att vår
da och skydda dessa krafter ej endast 
för din egen skull utan även och fram
för allt för de efterkommandes du 

kan komma att få. 

Du kommer att förnimma dessa 
krafter som en utveckling av din 
kropp, du växer, skjuter i höjden, din 

IOVLIG ock INTRESSANT 

Lyckan. 
Det vore orimligt att i denna för

vandlingens, förgängelsens och dö
dens värld pocka på en Varaktig ägan
derätt till timlig lycka. Den, som spe
lar med i sinnelivets brokiga lek, må 
fatta lekens mening. Den guldglän
sande sky, som simmar i morgonrod-
na,de&, är i all sin skönhet ej rätta fö
remålet för eviga känslor. Solglittret 
Pa vattnets yta, böljan, som höjer sig 
,°ch sjunker, suset i ekens krona, vill 

u avkräva dem en evighet, som de 

Din 

starkaste brytning framträder dock 
på det psykiska området. Barndomens 
harmoni är icke längre i ditt sinne. 
Nya andliga förnimmelser komma att 
ge sig tillkänna, starka sinnesrörelser, 
vilka du måste lära dig behärska.' Det 
goda och det onda i din natur få. lik
som större vitalitet och skola kämpa 
om överväldet. Giv icke det onda ditt 
stöd, utan skänk det åt dina goda bö
jelser! Var ej rädd att komma till 
mig med frågor om alla dessa olika 
förnimmelser som överraska och oroä 
dig! Det är min plikt och min före-f 
trädesrätt att besvara dem liksohi 
även att vara dig till hjälp i alla tider 
av svårigheter och frestelser. 

Helt säkert förstår du, att krafter 
med så oerhörda följder för andrå 
mänskliga varelser ej blivit dig givna 
för att tillfredsställa ditt eget själ
viska njutningsbegär. De måste he
ligt vaktas för varje skada för kom
mande generationers skull. 

Att bruka dem i strid möt Guds lag 
har sitt eget straff med sig. Två av 
de fruktansvärdaste sjukdomar som 
människosläktet känna, ha kommit 
•som följd av missbruket av dessa 
krafter. Om straffet fölle endast på 
överträdarne av den moraliska lagen, 
vore därom mindre att säga. Men 
här måste även den oskyldige hjälpa 
till att bära den skyldiges börda. Om 
en man genom eget förvållande fått 
en av dessa sjukdomar, kan han di
rekt smitta sin mor eller syster, ty 

.dessa sjukdomar kunna överföras ge
nom bruket, av samma kopp eller sam
ma handduk, genom en kyss. Men of
tast blir det den oskyldiga hustrun, 
som drabbas av denna olycka och se
dan kommer lidandet att gå ut även 
över barnen. Vad måste icke en man 
känna, då han ser sin hustru kanske 
dömd till livslång ohälsa och sina barn 
berövade det rättmätiga arvet av 
kroppslig: styrka! Och allt detta en
dast för att han i ynglingaåren icke 
tyglat sina drifter. Min son, bör ej 
en människa uppbjuda hela sin mora
liska styrka för att förebygga en så
dan olycka. 

För att skydda dessa dina vaknan
de, växande krafter måste du hålla 
dina tankar rena. Var på din vakt mot 
kamrater, som' vilja tåla ihed dig om 
detta ämne. Tanklösa, ansvarslösa 
skola de kanske försöka fylla ditt sin
ne med sina missledande upplysning
ar och onda ingivelser. Tillåt lika li
tet att någon smutsar ditt sinnes kla
ra kristall som du skulle tillåta någon 
att förorena det vatten du skall 
dricka. 

Kom ihåg att du nu i din ungdom 
"lägger grunden till en lycklig, fram
gångsrik, ärofull mänsklig fullmogen-
jhet. Under kommande dagar, när. du 
i fulla styrkan av din mandom fin
ner din lycka i ett hem, delat av en 

KNtlt Ca,, 

F A  U 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  

GOTEBORGS 
MORGONPOST 

Den största 
morgon tidningen 

HUR 8 DAG 
"en verkligt först

klassig illustrerad 

tidskrift — * 

" med gedigen 

och fint kultiverad 

ton ' 
SÄGER DAGSPRESSEN 

Makaronipudding för Vegetarier. 
150 gr. makaroni, l1/ liter vatten, 2 tsk. salt, 2 msk. smör, 5 msk. mjöl, 5 del. 

mjölk, 2 del. grädde, 2—3 ägg, 2 msk. riven ost, salt, socker, 2 msk. stötta 
skorpor. Beredning: Makaronerna sköljas och förvällas i det kokande vatt

net tillsatt med saltet, tills de äro mjuka, då de upphällas på durkslag, 
överspolas med kallt vatten och få väl avrinna. Smör och mjöl fräses 

2 min., mjölken och grädden spädes på och smeten får koka 5 min., 
varefter makaronerna iblandas. När stuvningen avsvalnat iröres 
äggen och massan avsmakas noga med den rivna osten och kryd

dorna, varefter den hälles i smord och brödbeströdd form. 
Ovanpå lägges resten av smöret i flockar och sist överströs 

stötta skorpor. Formen insättes i varm ung och gräddas i 
35=40 min. Serveras med tomatsås eller brynta rötter. 

Använd endast svenska Makaroni. 

älskad hustru och glada friska barn, 
skall du känna din djupaste tillfreds
ställelse över den självtukt du pålade 
dig i din ungdom. 

Min son, jag vet att jag med vad 
jag nu sagt icke yppat allt, som du 
behöver veta, men när nya frågor 
uppstiga i ditt sinne, skall du känna 
dig fri att komma till mig med dem, 
öch jäg skall göra mitt bästa för att 
ge dig just de svar som du behöver. 

Genom ett sådant inledande anfö
rande träder en mor i förbindelse med 
sin sons vaknande sinne, isen är bru
ten, vägen beredd för en öppen för
trolighet, om eljest förhållandet dem 
emellan är sådant det skall vara mel
lan mor och son. Gossen skall ge
nom henne lära att förstå sig själv och 
sina förpliktelser mot människosläk

tet. 
(The Ladies' Home Journal.) 

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

P R E N U M E R E R A  A NÄR. 
POS1ANSTAL1 ELLER BOKHA. 

\S1E 
'DEL! 

De bästa HÅNDSKÅR 
och det rikaste urval 

I Drottningg. 42 HANDSKKOMPANIET 15379 

Därutifrån. 
Brev till Kv. T. 

I dag faller sydvindens ljumma och 

stilla rägn över skären. 
Från havet komma milda, saltmät-

tade doftvågor, från det gröna land, 
som utbreder sig här innanför skä
rens bälte, en vällukt av skog och fält. 

Det är som om Björkö, när den en 
gång i världens daningstid rullade ut 
och lade sig till ro här ute i havsban
det, tog något av Hisingslandets vän-
het och bördighet med sig i flykten. 
Ingen kan drömma om att inom klip
pornas karga bröstvärn finna så myc
ket av grönska och blom. När man 
befinner sig mitt på ön med en frid-
ful lantlig tavla framför sig av vajan

de rågfält, gröna ängar och betande 
kor, är det endast de havstonade 
bergskedj orna runt omkring, som röj a 
att man ej befinner sig på inlandet. 
Går man ett litet stycke, på fina ut
märkta promenadvägar med utsträck
ning i alla riktningar, kommer man 
alltid ned till någon idyllisk vik — 
Trollvik, där vildrosbuskarna just nu 
blomma, Klarvik, där sandbottnen 
ökar badens behag, Bovik, den av
lägsnaste och mest idylliska av dem 
alla. 

Här är en härlig plats — skön för 
den, som i ensamhet vill vinna rekrea
tion och vila och tillräckligt folkrik 
för dem, som önska sällskapsliv. 

Det är slutligen ett glädjande tec
ken på de normala tidernas återvän
dande att vår göteborgska skärgård i 
år ånyo står rustad att taga emot icke 
allenast den som med barn och blom
ma flyttar ut i den förhyrda villan, 
utan ävejn den tillfällige gästen. Goda 
och hemtrevliga pensionat för längre 
eller kortare vistelse eller endast för 
dagens besök är något som isynnerhet 
vår norra skärgård länge saknat, och 
som gjorde söndagsutflykterna hit ut 
till en karg robensoniad. Nu däremot 
har kvinnlig företagsamhet litet var-
städes härute, och icke minst på 
Björkö, skapat små kulinariska till
flyktsorter, och man har endast att 
stiga ombord på den rymliga ångaren 
eller den konkurrerande och trevliga 
lilla motorbåten, väl vetande att för 
resten av färden redan är tillfyllest 
sörjt ute bland de havsomslutna, här
liga skären. Wally. 

Björkö i juli 1922. 

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

C. L. Schmidts Begrafningsbyrå 
24 Kungsgatan 24, Göteborg. 

Anordnar allt till begravning hörande på er

känt bästa sätt till ytterst billigt arvode. Soli
daste och vackraste likkistor och svepningar. 

Vägande ord. 
Vårt är icke det, som vi besitta; 

vårt är endast det, som vi äro. 
Chr. Aug. Tiedger 

* 

Tidsåldrarnes- store män äro som 
bergshöjderna ; det är dessa, som gö
ra landet känt i fjärran och giva det 
anseende, men själva hava de det 
mycket, mycket kallt. 

H. C. Andersen. 
* 

På den sviktande blomman fäster 
sig biet och suger honüngen därur; 
så njuter också människan det svä
vande jordelivet, medan marken svik
tar under henne. B. Auerbach. 

* 
Vad som i och för sig själv är gott, 

kan gärna hjälpa sig utan vardags
människors erkännande. Solen ski
ner ju icke mindre klart, därför att 
de blinda icke kunna se den. 

Carl Bernard. 

k 

bästa tvättmedlet 
och ömtåliga Rekommendera Kvinnornas 

Tidning till Edra vänner! Gummans Flingor 

(Eftertryck förbjudes). 

Mystik. 
Av 

Baronessan ALEXANDRE DE SOUCANTON. 

icke aga, vill du kristallisera dem 
0rmei7 som trotsa förvittring? Var-

°m ^e, så fordra ej heller evighet 
b°rgar med tinnar och torn, ej av 

* "edom 0cih ära, ej av huslig lycka, 
J av något bland allt, varefter den 
erfarne griper och vars bortgång 

Jan ägnar tårar. Den 
fatt fotfäste 

1 , 1C^e' orn än världssfärerna sön-
1 rista, himmel och jord sönderfal-

a 1 atomer. 

som en gang 
på det evigas klippa, rä-

glitter, som 
sjunkit, en 
mats." 

Det är endast ett sol-
slocknat, en bölja, som 
susning, som förstum-

V. Rydberg. 

Översättning för Kvinnornas Tidning från 

ett ännu otryckt manuskript av — e. 

(i) 

Följande afton kömmo de till Ed 
fu,. och förtöjde båten vid den bran

ta strandbanken. 
Tidigt nästa morgon väcktes de av 

lustigt oväsén och glädjeskri. De 
komma üt 1 "déshabillé", och Mo
hammed häde strax det tidiga moi-
gontéet färdigt. Framför dem var 
en intressant och roande scen. 

Alla byns kvinnor hade kommit för 
att hämta vatten. Dè skrattade och 
snattrade lik en flock av fagläi, sänk
te sina vattenkrus och drogo dem 
fulla ur floden. Sedan hjälpte de 
varandra att lyfta dem på huvudet 
med starka armar, oeh marscherade 
hemåt med sina långa svarta slöjoi 

släpande över den gula sanden, och 
en behagfull hållning, värdig drott
ningar. 

Barnen voro också där, för att 
"svänga" bufflarna. Winterfield och 
Harding storskrattade när de små 
nakna pojkarna redo på de stora dju
rens breda ryggar ut i vattnet och 
lämnade dem där. Man såg blott 
stora svarta behornade huvuden över 
vattenytan. 

"Se", ropade kvinnan, "hur de stac
kars djuren njuta av den förfriskan
de svalkan i floden. Deras stora, mil 
da ögon 

"Se" — ropade kvinnan — "hur 
de stackars djuren njuta av den för
friskande Svalkan i flöden. Deras sto-
ra'mildâ ögon äro sorgsna men tåliga. 
Säkert tänka de på vattenhjulet där
uppe på fältet. Tänk att gå i en evig 
cirkel den långa heta dagen igenom." 

Det svala Nil-vattnet lockade också 
de båda unga männen till en simtur, 
och efteråt kommo de upp på däck 
i badkappor, funno där kvinnan, och 
Mohammed anlände just på flodban
ken med åsnor, åsnedrivare etc. 

Med en djup salaam förkunnade 
han, att så snart deras excellenser be

hagade, vore allting färdigt för be
söket i det stora templet i Edfu. 

"Kom, kom, skynda er at.t bli kläd
da !" — ropade kvinnan och klappade 
i händerna. "Vi skulle ge oss av, in
nan hettan blir för stark. Jag förmo
dar, att kanoten har blivit inpackad 
-— öch hon vände sig till tjänaren -~ 
"Vi kunna 'nog finna någon skuggig 
plats vid en tempel-pelare, där vi kun

na slå öss ned." 
"Jag vet att ni båda komma att 

storligén beuridrä templet i Edfu", sa
de hon till sina båda tillbedjande sla
var, när de senare bestigit sina åsnor 
och startat i lätt trav. "Det är det 
bäst bibehållna av alla templen och är 
obeskrivligt skönt och- stämningsfullt. 
Då man inträder i dess väldiga pelar
sal, glömmer man allt på jorden. Vid 
varje steg förflyttas man tusentals år 
tillbaka, och man lever åter med Fa
raonerna och Egyptens gamla gu
dar ..." 

Båda männens ögon vilade oavlåt
ligt på den bedårande kvinnän, som 
red emellan dem. Dick Harding fann 
henne mindre -mystisk i hennes enkla, 
vita dräkt, med solhjälmen på huvu
det, mer lik en vanlig människa av 

kött och blod i morgonljuset; och 
hans hjärta uppsände ett varmt tack 
för detta till alla himmelska makter. 

Lord Winterfield var tyst. Han 
grubblade på något, som hon en gång 
sagt till dem i de tidigaste dagarna 
av deras bekantskap: 

"Fråga mig aldrig vem jag är, var
ifrån jag kommer eller vart jag går. 
Jag hatar att tåla om mig själv. Om 
ni tycker om mig, så får ni ta mig, 
som jag är. I så fall kunna vi ge-
nomleva en kort, angenäm dröm i det
ta Egyptens sköna land." 

Han tyckte inte om ordet "kort". 
Det sätt som ett törne i ihàns minne. 
Det var just vad han icke ämnäde, 
att drömmen skulle bli "kort". Han 
kastade en blick på sin mångårige vän 
Richard Harding, som j ust i det ögon
blicket lutade sig förälskad möt sin 
sköna granné. Under bråkdelen av en 
sekund var ett fult uttryck i Winter-
fields öga, men solhjälmen dolde det. 
För övrigt, där fanns ingen, som såg 
på honom. 

De stego av framför templet, in
trädde mellan de stora pylonerna, 
överskredo förhallen med sin pelar
gång, och nalkades själva templet. 

Just då de trädde in, sågo de framför 
sig en väldig granitstaty av guden Ho-
rus med hök-huvud, och Övre och 
Nedre Egyptens krona vilade på hans 
huvud. 

Hon, kvinnan, visade vägen in i 
Hypostylhallen, förde dem genom 
véstibuler och sidokapell, förklarade 
de vackra relieferna och gjorde dem 
uppmärksamma på de kolossala di
mensionerna, på denna överväldigande 
tanke, uttryckt i sten. 

De intogo sin lunch i skuggan av 
de yttre pelarne, vilande på täcken 
och kuddar, och höllo siesta under de 
hetaste tinjmarne. 

"Så väl ni känner till templet !" Sade 
Winterfield till deras förtjusande 
vägvisare. "Har ni besökt det ofta?" 

"Ja, jag känner väl till det", sva
rade hon enkelt. 

"Berätta oss något om guden Ho-
rus", sade Dick, "jag är rädd att jag 
vet mycket litet om det gamla Egyp
tens historia". 

Hon smålog road, och såg upp på 
honom genom fransarna av sina 
halvslutna ögon. Båda männen hade 
märkt, att hon mycket sällan öppnade 
ögonen helt, och kände detta i stillhet 
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Kvinnliga 
bankdirektörer? 

Naturligtvis! Varför inte? 
När män skriva eller tala om 

kvinnor ~ och Bankarbeten, är det 
mer eller mindre impressionistis
ka romanser, anser en förfat
tarinna i den amerikanska kvin
notidningen "The Woman Citi
zen". De ha just aldrig verkligen 
studerat oss på detta område och vi 
själva ha haft för bråttom var och en 
med vårt eget individuella arbete för 
att hinna uppställa en teoretisk mön
sterbild, men faktum är att åtmin
stone i Amerika bankerna — detta det 
hävdvunnas mäktiga fästningar — en 
efter annan kapitulera och giva plats 
för kvinnorna. Männen ha naturligt
vis alltid haft en viss respekt för 
kvinnornas penningaffärer — man får 
inte glömma, att det är kvinnorna 
som för egen eller hemmens räkning 

på löneskalan än manliga befattnings
havare. 

De portugisiska kvinnorna äro i re
gel icke angelägna om rösträtten — 
de äro för nobla härför, de hava in
gen hist att kämpa med männen. 

Den portugisiska kvinnan följer 
med sin tid och försöker skaffa sig en 
god ställning, men hon är alldeles för 
mild för att bli en stridskämpe. Vi 
ge heime hennes rätt i den utsträck
ning vi kunna. Man ser aldrig i 
Portugal den aggresiva kvinnan. Hon 
håller sig alltid inom sina råmärken. 
Det ligger mera för henne att vänligt 
samarbeta med männen än att strida 
mot dem. 

Den kvinnliga rösträttsrörelsen har 
icke framkallat någon stark opposi
tion i Portugal, förnämligast av det 
skäl att rörelsen icke är särdeles be
tydande. 

Vi leva ett fredligt liv i Portugal 
och alla behandlas väl. Ett slående 
bevis härpå är att en svart kvinna i 
Portugal har samma rättigheter som 
hennes vita medsyster, — ett förhål
lande som icke existerar någon annan 
stans. För främlingar måste det vara 
en mycket överraskande syn när en 
man som förtjänat sin förmögenhet i 
de portugisiska besittningarne i Afri
ka, uppenbarar sig i teaterlogen till
sammans med en krushårig, becksvart 
negerhustru, överhöljd med de juve
ler han skänkt henne. 

I Frankrike säger man, att de por
tugisiska kvinnorna alltid äro glada, 
antingen solen skiner eller rägnet öser 
ner. Vi bygga våra hus tillsammans 
med bakgårdarna intill varandra och 
tjänstflickorna börja sin morgon med 
sång. De, som andra, ha naturligtvis 
sina sorger och bekymmer, men de 
sjunga allesammans. De sjunga om 
allt vad en kvinna får lida, men de 

sjunga i alla fall. 
Samma lagar gälla för kvinnorna 

som för mannen. För ett tiotal år 
sedan var det ett stort rabalder om 
skilsmässan, men nu hör den till li
vets vanligare företeelser. Fadern rå
der över barnen, men de penningar 
hustrun förtjänar med eget ;arbete 
får hon själv förvalta. Hon får lov 
att besitta egendom, hon må vara gift 
eller ej och skils hon från sin make, 
äger hon sedan rätt att själv sköta 
sina affärer. Dör mannen ärver hust
run boets tillgångar och hon tillätes 
att själv förvalta dem, om hon så 

önskar. 

A k t i e b o l a g e t  

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 

Fullständig bankrörelse* v, 

I Kvinnornas Tidning | 

sätta i omlopp c :a 90 °/o av alla lan
dets pengar ! — Nu börja de emeller
tid också få upp ögonen för kvin
nans tålamod i detaljer, hennes snab
ba uppfattning av affärernas humana 
sida och "last but not least" hennes 
smidigare,; sociala egenskaper och det 
börjar dagas för männen, att dessa 
äro egenskaper av betydande värde 
för varje bank. 

Det har också gått upp för bank
cheferna, att en kvinnlig tjänsteman 
med stor bekantkrets inom kvinno
världen, bland affärskvinnorna eller 
de rika societetsdamerna, kan tillföra 
en bank ett stort antal kvinnliga kun
der. Åtskilliga av de amerikanska kv. 
banktjänstemännen hava också till 
åliggande att arbeta inom kvinnovärl
den just med detta syftemål för ögo
nen. Denna kategori sysselsättes allt
så icke med vanligt kontorsarbete utan 
rör sig ute bland den kvinnliga all
mänheten. De måste hava en god 
ställning, ett vinnande förtroendein
givande sätt, besitta sällskapstalanger, 
vara representativa och leva med in
om de kvinnokretsar, där bankerna 
söka sina kunder. 

Miss Virginia Furman, miss Mina 
Bruère. mrs Kay Cammock, mrs Wil
liam Laimbeer. Detta är endast någ
ra få namn på kvinnliga bankirer i 
Amerika. Miss Furman var en av de 
första pioniärerna. Hon fick anställ
ning i "Columbia Trust" i Newyork 
för 5 år sedan. Vägen gjordes icke 
lätt för henne, hon lämnades att själv 
söka sina "plikter" — och hon fann 
dem, och är nu "assistant secretary", 
den högsta titel en Newyork-bank 
kan finna för en kvinna, närmast mot
svarande vice bankdirektör. Kvinn
liga bankkassörer finns det gott om i 
Amerika. 

James Stillman sade en gång till 
Mina Bruère, att snart skulle kvinn
liga bankdirektörer bli lika vanliga 
som manliga. Miss B. är ledare för 
kvinnodepartementet i The Central 
Union Trust Company i Newyork. 

I Clarksville, Tennessee, finns en 
kvinnobank, som skötes uteslutande 
av kvinnor och direktör eller presi
dent är mrs Runyon. Banken öppna
des i okt. 1919 med ett grundkapital 
av 15,000 dollars, som nu växt till 
85,000 dollars, och det egendomliga 
ar, att ingen enda av dessa kvinnor 
förut varit anställd i någon slags 

affär ! 

Varje större bank i Amerika har 
numera ett kvinnodepartement med 
kvinnliga anställda. Det har visat sig 
som en välgärning, en gränslös lätt
nad för många kvinnliga bankkunder 
att hos en kvinna kunna få råd och 
upplysningar och litet ledning genom 
affärs- och bankspråkets labyrinter. 
Även den "hyggligaste" bland banlc-
"män" höjer litet överlägset på ögon
brynen, om man icke genast förstår 
och är inne i, situationen, när man 
hör orden : "acceptera, endossera, pa
ri, diskonto" och många, många an
dra! En kvinna däremot översätter 
älskvärt dessa förbryllande uttryck i 
vanligt vardagsspråk, kanske med 
hågkomst av att hon icke alltid själv 
varit allvetande! Vad beträffar avlö
ningen, växla förhållandena mycket, 
och ännu är knappast någon norm för 
handen. Men i allmänhet betalas bra, 
och efter principen : "Lika lön för 
lika arbete". Några av de kvinnor, 
som "hoppat" in i yrket utan förbere
delse äro just de, som få de högsta 
lönerna. — Snillet bryter sig väg även 

på detta område. 

månskensnatt. 
0, underbara månskensnatt 

an nita moln och siloerljus, 

som öoer sjön en gata lagt 

till skumma stränders mörka hus, 

Cik hjordar utao uita lamm, 

som flocktals spridda hemåt gå, 

de ljusa molnen nandra fram 

mot rymdens fjärranängder blå. 

De tåga^ drömlikt sakta hän 

med månljus i sin nita ull 

Och skönjas iångt, långt bort, där än 

en ensam stjärna strör sitt gull. 

J. fl. 

En passant... 
Det är stadens promenadtimme. 
Jag sitter här på min bänk, i skug

gan, och ser ut över panoramat. Män
niskor som mötas och gå varandra 
förbi, människor som mötas och 

hälsa. 
Och det faller mig i ögonen hur 

många sorts hälsningar folk ha. Och 
vilken historia man kan läsa i dem. 
Jag sitter bara och ser och antecknar. 

Där komma två damer, antagligen 
mor och dotter. De äro klädda för 
att fingå och någon timme verka 
crème de la crème på stadens prome
nad. Men aj, där få de ett obehag
ligt möte med en mindre fin bekant! 
Om de kunde sjunka genom jorden, 
skulle de göra det, men jorden öpp
nar sig icke för dem, och de besluta 
att vara modiga, att väpna och strama 
upp sig och taga emot det oundvik
liga. Hon, som möter, känner i luf
ten att hon besvärar, det glatt igen
kännande uttrycket på hennes ansikte 
slocknar, och hon stryker i ödmjuk 
försagdhet hälsande förbi, medan två 
par ögonlock sänka sig i outsäglig 
nådighet till svar. 

Där promenerar en ensam gammal 
dam under en spetsparasoll. Hon går 
långsamt och tittar på gräsmattorna 
och lyssnar på fågelsången. Ögonen 
stråla med något av himlens vänliga 
blåhet i hennes åldringsainsikte. Som
ligt är gammalt och somligt nytt i hen
nes klädsel, men allt ur en grande 
dame's utsökta garderob. 

Från en sidogång nalkas en äldre 
kvinna i duk. Hon kan vara en pen
sionerad något eller en trotjänarinna, 
som lever på besparingar. När hon 
får se den gamla damen stryker hon 
sig Över kjolen, som hoppades hon 
därigenom uppnå en eller annan ef
fekt ifråga om sin yttre person. Den
na har redan fått sikte på henne och 
nickar och 1er vänligt inbjudande. 
Den andra niger och niger sig fram 
ända till parasollen, under vilken hon 

stannar. 
Jag hör icke vad de säga, men för

står att det är något vänligt och gott 
och att de ömsesidigt tycka om att få 
hälsa på varandra. Och när de skil
jas, och parasollen långsamt tågar vi
dare framåt stråla alltjämt de blå ögo
nen därunder med något av himlens 
lojala vänlighet mot allt levande. De 
ögonen erövrade icke sitt jordiska 
konungarike i går, och det bor ingen 
fruktan i dem att kunna förlora något 
av makten genom älskvärdhet mot en 

ringare. 
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bör allra snarast verkställas för erhållande av numren från 

den 1 juli! 

Förutvarande halvårsprenumeranter torde benäget 

förnya prenumnerationen för undvikande av uppehåll i 

tidningens expedition. 

Prenumerationen sker å närmaste postkontor eller pr 

tel. 18070, Kvinnornas Tidnings expedition, Göteborg. 
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Fula män 
och vackra. 

Där går en herre lugnt ocih sorglöst 
sin väg framåt. Men plötsligt är det 
som om han fått spasmer. Det rycker 
nervöst i ansikte och händer, ögonen 
bli stora och stela, och han sträcker 
på sig och rätar ut sig för att bättra 
på sin hållning lik en rekryt under en 
revy, medan han stiger ur vägen och 
lämnar hela gångbanan öppen för att 
så servilt som han vill kunna hälsa 
på en mötande iherre i ljusbrun dress 
och pincenez. Och av fruktan att an
nars icke synas ödmjuk nog nästan 
han stannar för att som det synes be
rusad för hela dagen mottaga den 
omätliga lyckan av en lätt från hjäs
san rubbad hatt och den sneda blic
ken nedåt genom en pincenez. 

Där mötas två fruntimmer. De häl
sa med ett grin, som skall föreställa 
ett leende. När de passerat varandra 
vänder sig den ena om och blänger sig 
tillbaka. Och fy, vad den blicken var 

ful! 
Där promenerar ett par fram, arm 

i arm. De möta en ensam herre, tro
ligen mannens umgängesvän från ung
karlstiden. Den äkta mannen lyfter 
på hatten. Men — vad för något ! 
den andre endast nickar ! Nickar 
fastän hans vän har sin fru i säll
skap, och hövligheten hade fordrat 
att han lyft på hatten åtminstone för 
henne. Känna icke alla herrar en så
dan enkel etikettsregel i rikets andra 

stad ? 
Jag råkar nästan i misstämning på 

min bänk. Inom mig stiger en undran, 
varför människorna inlägga så litet 
av 'naturlig och otvungen älskvärdhet 
i sina hälsningar. Varför de äro så 
tillkrånglade och konstiga. 

Då faller min blick på en ny gestalt 
inom min rayon. En bekant man, som 
rakryggad Och spänstig går sin väg 
framåt. Jag vet vem han är. Han 
har gjort en glänsande karriär, anses 
ha berest större delen av jorden och 
är förmögen nog att köpa några kvar
ter av staden. Och lian hälsar - häl
sar en hälsning så vacker att min miss
stämning blåser bort. En kunglig he
dersbetygelse för någon annan kung
lig person. Min blick söker ofrivilligt 
den som mottagit denna vackra hyll
ningsgärd. Och jag ser en gammal 
tidningsigumma lirka sig fram med en 
packe tidningar under armen. 

Då reser jag mig från min bänk för 
att bevara ett vackert minne i mitt 
hjärta. Ragna Peters. 

I sin uppfattning av kvinnan och 
hennes känslovärld göra sig män i all
mänhet skyldiga till ett misstag. De 
tro att hon vid valet av make fram
för allt påverkas av den manliga skön
heten. 

De äro själva så utomordentligt 
känsliga för kvinnlig ; skönhet, fasci
neras av varje vackert ansikte, varje 
präktig figur, deras kärlek väckes, så 
ofta av rent yttre företräden, att det 
måste förefalla dem självklart, att 
männens skönhet skall väga lika tungt 
i kärlekens vågskål, när det gäller 
kvinnan. 

Då kvinnor höra detta,.småle de för 
sig själva åt mannens anspråkslöshet 
eller okunnighet. Ty det är ett fak
tum, att kvinnans synpunkt härvid
lag skiljer sig högst väsentligt från 
mannens. En man vinner en kvintnas 
kärlek genom egenskaper, så vitt skil
da från dem som fängsla honom själv, 
och harns utseende är måhända det 
som hon minst fäster sig vid. 

Därmed är emellertid inte sagt, att 
kvinnor skullé vara blinda för manlig 
skönhet. Tvärtom, män som se bättre 
ut än flertalet bli otroligt bortskämda 
av kvinnorna. Det är kanske därför 
de fula i regel ,bli anspråkslösare, 
ömmare och i alla avseenden mera 
tillfredsställande äkta män än de bort
skämda av Adonis-typen. 

Men därför att kvinnor beundra 
och skämma bort män på grund av 
deras yttre företräden, är det alls inte 
sagt, att de vilja gifta sig med dem 
— i allt fall inte för den orsakens 
skull. Det finns naturligtvis alltid 
undantag, unga och dåraktiga kvin
nor, som ännu icke hunnit få förstå
else för vad det inre värdet hos en 
människa betyder. Men en kvinna, 
som i andligt hänseende trampat ut 
barnskorna fäster, även om en mans 
yttre inverkar på henne, ingen avgö
rande betydelse vid hans ansikte. Det 
är hans manliga styrka, som framför 
allt tilltalar henne. Hon imponeras 
av en reslig gestalt, breda axlar, ett 
kraftfullt utseende. Men även utan 
dessa yttre företräden kan en man 
hoppas vinna även en vacker kvinnas 
kärlek. Varje dag ser man män, av
gjort fula män, ja, så fula att man 
icke har lust att ännu en gång betrak
ta dem, få intagande hustrur som 
djupt och innerligt älska dem och äro 

stolta över dem. 
Kvinnans belackare hava ofta i 

vackra kvinnors giftermål med fula 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
Rekommenderas ! 

räkningar àtt de, i tröts av ett mot
strävigt hjärta, kunna gifta sig med 
män, i yttre hänseende så missgyn
nade av naturen, att det icke funnits 
någon möjlighet-att'de skulle kuöna 
ingiva och vidmakthålla känslan av 
kärlek. Det är ett grundligt misstag. 
En kvinna är verkligen så lyckligt lot
tad att hennes kärlek mera omfattar 
mannens verkliga "jag", hans person
lighet än dert stofthydda detta "j ag" 
är inhöljt i. Man måste säga lyckligt 
lottad, ty om endast manlig kraft och 
skönhet skulle kunna ingiva kvinnor
na kärlek, skulle ju de flesta kvinno
hjärtan aldrig komma att värmas av 
denna livets 'skönaste känsla, 
män velat se kvinnlig beräkning. Med 
djupt förakt påstå de, att kvinnorna 
äro så ytterligt angelägna att bliva 
gifta, att förvärva frutiteln, att få 
någon som är villig att betala deras 

De finska kvinnorna hava med liv 
och lust deltagit i de nyss avslutade 
valen till finska riksdagen. Alla de 
uppställda kvinnliga kandidaterna ha
va varit ute . och, genom föredrag, 
kämpat för sina mandat. Med vil
ken framgång är, när detta skrives, 
ännu icke bekant. I den förra riks
dagen sutto icke mindre än 21 kvin
nor, alltså mer än fyra gånger sa 
många som i vår riksdag. De finska 
kvinnorna ha förstått att under val
striden samla överfulla hus till sina 
föredrag. Dessa hava nämligen hål-, 
lits i förhyrda biograflokaler och man 
har låtit de korta kärnfulla anföran
dena omväxla med filmförevisningar! 

* 

Mrs Chapman Catt, den märkli
gaste personligheten inom den ameri
kanska kvinnorörelsen, stiftare av det 
två miljoner medlemmar räknande 

kvinnliga väljareförbundet har i 
föredrag som sin åsikt uttalat, att 
kvinnorna böra låta de politiska m 
tressena gå före arbetet för sociala 
reformer. "Så länge kvinnorna icke 

förstå detta, befinna de sig, som med
borgare betraktade, ännu i småbarns 

skolestadiet !" 
* 

Engelska överhusets privilegiekon1 

mitte, till vilken lordkansjären hän* 
visat lady Rhondas ansökan att i ege:'( 

: skåp av "peeriess in her own right. 

få taga säte i överhuset, har avslag'1 

denna begäran, vilken berörde ytter^ 

-CHOMAIÎ-
-  PRALINER-

-CACAO-

SINA RANCPL*,,. -
IEPANDE W.5S 
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TEATERN. 
Varje afton kl. 8 e. m. 

LILLA 
sJd'g V» V"9 

£« piga Man« P,»or 

Friluftsteater. 
afton kl. 8. 

gm uälsinnade svartsjukan 
Lisebergs 
U Varje afton kl. 8. 

«„«skogens Friluftsteater. 
i +-nrr Gerda Thomée och Carl Barcklind. 

D'r  ' varje afton kl. 8 

-ästningsfångarne. 
P Tel. 12084 kl. 12—2. 

I Vita 
I slottsskogen 

I MUSIK VARJE AFTON 
av en avdelning ur 

I GS teborgs Symfoniorkester. 

H A M  À s e m e s t o p f  i r a  n d  B! 

Björkö pensionat och Café 
rekommenderas. 

fm Tekla Carlsson. Tel. Bohus-Björkö 6. 

Vad skall jag säga 
min son? 

Av mrs Wroodallen Chapman. 

röst* blir grövre, lik männens. 

r Var lunchar man 
bast? 

Aggers Sommarterass 

^ Konditori - Restaurant, Kors-
gatan 15, 1 tr. Tel. 107 79 

Stora Teaterns Restaurant 
Huftigaste och sua laste i staden 

Tel. 3273 

Terassen 
förstklassig konditori och lunch-
seruering. 

Vita Bandet 
Kungsgatan 41 - Telefon 107 89 

V, v' Z V -t C-
Vollmers ïïleeths, Thesalong 

ligare ett tjugutal peeresses, ;Den sto
ra mycket sansade tidningen "Times" 
påpekar att det är fullständigt me
ningslöst att,kvinnorna, viika ju äga 
rättighet att bekläda ämbeten och bli
va medlemmar av underhuset skola 
vara utestängda från överhuset. Frå
gan är icke definitivt avgjord utan 
torde åter bliva aktuell, när spörs
målet om överhusets">réformerirtg näs
ta månad skall behandlas av parlamen
tet. 

* 

Den tyska riksdagen har i dagarne 
antagit en lag, som ger kvinnorna till
träde till alla juridiska ämbeten. Vi-, 
dare har stipulerats, att det icke är 
giltigt skäl till avskedande av kvinn
liga tjänste- och ämbetsmän om ve
derbörande bliva mödrar utan att va
ra gifta. 

— Min son är tolv, år, och jag är 
skyldig honom några upplysningar om 
livet. Hans far är ej mer, och jag 
känner'icke någon man, : söm jag kan 
sända honom till för,att få veta det 
som han -hör veta, Skall jag själv 
åtaga mig det? 

— Gossen måste på ett förnuftigt 
sätt erhålla kunskap for att få kraft 
att motstå de onda. inflytanden han 
snart skall utsättas för. Personlig 
renhet bör stå som hans ideal. Ni 
hans mor bär ansvaret i denna punkt. 
Betrakta det ej som en börda utan 
som ett heligt privilegium. Tala till 
honom ungefär så här : 

"Min son, du . inträder nu i yng
lingaåren, en av; de viktigaste perio
derna i ditt liv. Jag önskar säga dig 
något om dess betydelse, på det att du 
må veta, hur du skall bete dig i livets 
olika skiften. 

Du ser nu framåt mot den tid, då 
du skall bli en .man, med en mans 
styrka och en mans tillfällen att göra 
stora.ting för mänskligheten. Det bör 
därför glädja dig när du får veta, att 
det verk, som förbereder dig för man
nens största ansvar, just nu tager sin 
början hos dig. 

Vilket tror du väl är mannens störs
ta ansvar? Här du någonsin tänkt 
därpå? Förmodligen ej — men kan 
du tänka dig något större ansvar än 
att skaffa en annan mänsklig varelse 
till världen? Jag tycker, att ingen
ting av det en man kan åstadkomma 
i materiellt hänseende kan någonsin 
jämföras med det stora i att vara far. 
Du inte bara skänker livet åt en 
mänsklig varelse utan av dig kommer 
även till stor del att bero dennes fy
siska, andliga och moraliska möjlig
heter. Oçh ej nog därmed ; han kom
mer troligen i sin tur också att få 
barn, och dessa barn få barn, tills med 
tiden ètt stort antal mänskliga varel
ser skola haVa dig att tacka för sin 
tillvaro. När man förebrådde Napo
leons. store härförare marskalk Ney, 
att vare sig han eller Napoleon ej 
hade några nobla stamfäder, svarade 
han: "Vi äro stamfäder!" Denna tan
ke att man själv är det ursprung, från 
vilket nya människor och generatio
ner skola leda sitt upphov, borde fin
nas klart medveten hos varje yngling 

och ungmö. 
Min son, du skall också bli en stam

fader och det är för denna uppgift du 
nu fysiskt och psykiskt undergår en 
genomgripande omvandling. 

Krafter, som hittills legat slumran
de i din kropp skola snart vakna och 
utvecklas. Du måste lära dig att vår
da och skydda dessa krafter ej endast 
för din egen skull utan även och fram
för allt för de efterkommandes du 

kan komma att få. 

Du kommer att förnimma dessa 
krafter som en utveckling av din 
kropp, du växer, skjuter i höjden, din 

IOVLIG ock INTRESSANT 

Lyckan. 
Det vore orimligt att i denna för

vandlingens, förgängelsens och dö
dens värld pocka på en Varaktig ägan
derätt till timlig lycka. Den, som spe
lar med i sinnelivets brokiga lek, må 
fatta lekens mening. Den guldglän
sande sky, som simmar i morgonrod-
na,de&, är i all sin skönhet ej rätta fö
remålet för eviga känslor. Solglittret 
Pa vattnets yta, böljan, som höjer sig 
,°ch sjunker, suset i ekens krona, vill 

u avkräva dem en evighet, som de 

Din 

starkaste brytning framträder dock 
på det psykiska området. Barndomens 
harmoni är icke längre i ditt sinne. 
Nya andliga förnimmelser komma att 
ge sig tillkänna, starka sinnesrörelser, 
vilka du måste lära dig behärska.' Det 
goda och det onda i din natur få. lik
som större vitalitet och skola kämpa 
om överväldet. Giv icke det onda ditt 
stöd, utan skänk det åt dina goda bö
jelser! Var ej rädd att komma till 
mig med frågor om alla dessa olika 
förnimmelser som överraska och oroä 
dig! Det är min plikt och min före-f 
trädesrätt att besvara dem liksohi 
även att vara dig till hjälp i alla tider 
av svårigheter och frestelser. 

Helt säkert förstår du, att krafter 
med så oerhörda följder för andrå 
mänskliga varelser ej blivit dig givna 
för att tillfredsställa ditt eget själ
viska njutningsbegär. De måste he
ligt vaktas för varje skada för kom
mande generationers skull. 

Att bruka dem i strid möt Guds lag 
har sitt eget straff med sig. Två av 
de fruktansvärdaste sjukdomar som 
människosläktet känna, ha kommit 
•som följd av missbruket av dessa 
krafter. Om straffet fölle endast på 
överträdarne av den moraliska lagen, 
vore därom mindre att säga. Men 
här måste även den oskyldige hjälpa 
till att bära den skyldiges börda. Om 
en man genom eget förvållande fått 
en av dessa sjukdomar, kan han di
rekt smitta sin mor eller syster, ty 

.dessa sjukdomar kunna överföras ge
nom bruket, av samma kopp eller sam
ma handduk, genom en kyss. Men of
tast blir det den oskyldiga hustrun, 
som drabbas av denna olycka och se
dan kommer lidandet att gå ut även 
över barnen. Vad måste icke en man 
känna, då han ser sin hustru kanske 
dömd till livslång ohälsa och sina barn 
berövade det rättmätiga arvet av 
kroppslig: styrka! Och allt detta en
dast för att han i ynglingaåren icke 
tyglat sina drifter. Min son, bör ej 
en människa uppbjuda hela sin mora
liska styrka för att förebygga en så
dan olycka. 

För att skydda dessa dina vaknan
de, växande krafter måste du hålla 
dina tankar rena. Var på din vakt mot 
kamrater, som' vilja tåla ihed dig om 
detta ämne. Tanklösa, ansvarslösa 
skola de kanske försöka fylla ditt sin
ne med sina missledande upplysning
ar och onda ingivelser. Tillåt lika li
tet att någon smutsar ditt sinnes kla
ra kristall som du skulle tillåta någon 
att förorena det vatten du skall 
dricka. 

Kom ihåg att du nu i din ungdom 
"lägger grunden till en lycklig, fram
gångsrik, ärofull mänsklig fullmogen-
jhet. Under kommande dagar, när. du 
i fulla styrkan av din mandom fin
ner din lycka i ett hem, delat av en 

KNtlt Ca,, 

F A  U 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  

GOTEBORGS 
MORGONPOST 

Den största 
morgon tidningen 

HUR 8 DAG 
"en verkligt först

klassig illustrerad 

tidskrift — * 

" med gedigen 

och fint kultiverad 

ton ' 
SÄGER DAGSPRESSEN 

Makaronipudding för Vegetarier. 
150 gr. makaroni, l1/ liter vatten, 2 tsk. salt, 2 msk. smör, 5 msk. mjöl, 5 del. 

mjölk, 2 del. grädde, 2—3 ägg, 2 msk. riven ost, salt, socker, 2 msk. stötta 
skorpor. Beredning: Makaronerna sköljas och förvällas i det kokande vatt

net tillsatt med saltet, tills de äro mjuka, då de upphällas på durkslag, 
överspolas med kallt vatten och få väl avrinna. Smör och mjöl fräses 

2 min., mjölken och grädden spädes på och smeten får koka 5 min., 
varefter makaronerna iblandas. När stuvningen avsvalnat iröres 
äggen och massan avsmakas noga med den rivna osten och kryd

dorna, varefter den hälles i smord och brödbeströdd form. 
Ovanpå lägges resten av smöret i flockar och sist överströs 

stötta skorpor. Formen insättes i varm ung och gräddas i 
35=40 min. Serveras med tomatsås eller brynta rötter. 

Använd endast svenska Makaroni. 

älskad hustru och glada friska barn, 
skall du känna din djupaste tillfreds
ställelse över den självtukt du pålade 
dig i din ungdom. 

Min son, jag vet att jag med vad 
jag nu sagt icke yppat allt, som du 
behöver veta, men när nya frågor 
uppstiga i ditt sinne, skall du känna 
dig fri att komma till mig med dem, 
öch jäg skall göra mitt bästa för att 
ge dig just de svar som du behöver. 

Genom ett sådant inledande anfö
rande träder en mor i förbindelse med 
sin sons vaknande sinne, isen är bru
ten, vägen beredd för en öppen för
trolighet, om eljest förhållandet dem 
emellan är sådant det skall vara mel
lan mor och son. Gossen skall ge
nom henne lära att förstå sig själv och 
sina förpliktelser mot människosläk

tet. 
(The Ladies' Home Journal.) 

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

P R E N U M E R E R A  A NÄR. 
POS1ANSTAL1 ELLER BOKHA. 

\S1E 
'DEL! 

De bästa HÅNDSKÅR 
och det rikaste urval 

I Drottningg. 42 HANDSKKOMPANIET 15379 

Därutifrån. 
Brev till Kv. T. 

I dag faller sydvindens ljumma och 

stilla rägn över skären. 
Från havet komma milda, saltmät-

tade doftvågor, från det gröna land, 
som utbreder sig här innanför skä
rens bälte, en vällukt av skog och fält. 

Det är som om Björkö, när den en 
gång i världens daningstid rullade ut 
och lade sig till ro här ute i havsban
det, tog något av Hisingslandets vän-
het och bördighet med sig i flykten. 
Ingen kan drömma om att inom klip
pornas karga bröstvärn finna så myc
ket av grönska och blom. När man 
befinner sig mitt på ön med en frid-
ful lantlig tavla framför sig av vajan

de rågfält, gröna ängar och betande 
kor, är det endast de havstonade 
bergskedj orna runt omkring, som röj a 
att man ej befinner sig på inlandet. 
Går man ett litet stycke, på fina ut
märkta promenadvägar med utsträck
ning i alla riktningar, kommer man 
alltid ned till någon idyllisk vik — 
Trollvik, där vildrosbuskarna just nu 
blomma, Klarvik, där sandbottnen 
ökar badens behag, Bovik, den av
lägsnaste och mest idylliska av dem 
alla. 

Här är en härlig plats — skön för 
den, som i ensamhet vill vinna rekrea
tion och vila och tillräckligt folkrik 
för dem, som önska sällskapsliv. 

Det är slutligen ett glädjande tec
ken på de normala tidernas återvän
dande att vår göteborgska skärgård i 
år ånyo står rustad att taga emot icke 
allenast den som med barn och blom
ma flyttar ut i den förhyrda villan, 
utan ävejn den tillfällige gästen. Goda 
och hemtrevliga pensionat för längre 
eller kortare vistelse eller endast för 
dagens besök är något som isynnerhet 
vår norra skärgård länge saknat, och 
som gjorde söndagsutflykterna hit ut 
till en karg robensoniad. Nu däremot 
har kvinnlig företagsamhet litet var-
städes härute, och icke minst på 
Björkö, skapat små kulinariska till
flyktsorter, och man har endast att 
stiga ombord på den rymliga ångaren 
eller den konkurrerande och trevliga 
lilla motorbåten, väl vetande att för 
resten av färden redan är tillfyllest 
sörjt ute bland de havsomslutna, här
liga skären. Wally. 

Björkö i juli 1922. 

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

C. L. Schmidts Begrafningsbyrå 
24 Kungsgatan 24, Göteborg. 

Anordnar allt till begravning hörande på er

känt bästa sätt till ytterst billigt arvode. Soli
daste och vackraste likkistor och svepningar. 

Vägande ord. 
Vårt är icke det, som vi besitta; 

vårt är endast det, som vi äro. 
Chr. Aug. Tiedger 

* 

Tidsåldrarnes- store män äro som 
bergshöjderna ; det är dessa, som gö
ra landet känt i fjärran och giva det 
anseende, men själva hava de det 
mycket, mycket kallt. 

H. C. Andersen. 
* 

På den sviktande blomman fäster 
sig biet och suger honüngen därur; 
så njuter också människan det svä
vande jordelivet, medan marken svik
tar under henne. B. Auerbach. 

* 
Vad som i och för sig själv är gott, 

kan gärna hjälpa sig utan vardags
människors erkännande. Solen ski
ner ju icke mindre klart, därför att 
de blinda icke kunna se den. 

Carl Bernard. 

k 

bästa tvättmedlet 
och ömtåliga Rekommendera Kvinnornas 

Tidning till Edra vänner! Gummans Flingor 

(Eftertryck förbjudes). 

Mystik. 
Av 

Baronessan ALEXANDRE DE SOUCANTON. 

icke aga, vill du kristallisera dem 
0rmei7 som trotsa förvittring? Var-

°m ^e, så fordra ej heller evighet 
b°rgar med tinnar och torn, ej av 

* "edom 0cih ära, ej av huslig lycka, 
J av något bland allt, varefter den 
erfarne griper och vars bortgång 

Jan ägnar tårar. Den 
fatt fotfäste 

1 , 1C^e' orn än världssfärerna sön-
1 rista, himmel och jord sönderfal-

a 1 atomer. 

som en gang 
på det evigas klippa, rä-

glitter, som 
sjunkit, en 
mats." 

Det är endast ett sol-
slocknat, en bölja, som 
susning, som förstum-

V. Rydberg. 

Översättning för Kvinnornas Tidning från 

ett ännu otryckt manuskript av — e. 

(i) 

Följande afton kömmo de till Ed 
fu,. och förtöjde båten vid den bran

ta strandbanken. 
Tidigt nästa morgon väcktes de av 

lustigt oväsén och glädjeskri. De 
komma üt 1 "déshabillé", och Mo
hammed häde strax det tidiga moi-
gontéet färdigt. Framför dem var 
en intressant och roande scen. 

Alla byns kvinnor hade kommit för 
att hämta vatten. Dè skrattade och 
snattrade lik en flock av fagläi, sänk
te sina vattenkrus och drogo dem 
fulla ur floden. Sedan hjälpte de 
varandra att lyfta dem på huvudet 
med starka armar, oeh marscherade 
hemåt med sina långa svarta slöjoi 

släpande över den gula sanden, och 
en behagfull hållning, värdig drott
ningar. 

Barnen voro också där, för att 
"svänga" bufflarna. Winterfield och 
Harding storskrattade när de små 
nakna pojkarna redo på de stora dju
rens breda ryggar ut i vattnet och 
lämnade dem där. Man såg blott 
stora svarta behornade huvuden över 
vattenytan. 

"Se", ropade kvinnan, "hur de stac
kars djuren njuta av den förfriskan
de svalkan i floden. Deras stora, mil 
da ögon 

"Se" — ropade kvinnan — "hur 
de stackars djuren njuta av den för
friskande Svalkan i flöden. Deras sto-
ra'mildâ ögon äro sorgsna men tåliga. 
Säkert tänka de på vattenhjulet där
uppe på fältet. Tänk att gå i en evig 
cirkel den långa heta dagen igenom." 

Det svala Nil-vattnet lockade också 
de båda unga männen till en simtur, 
och efteråt kommo de upp på däck 
i badkappor, funno där kvinnan, och 
Mohammed anlände just på flodban
ken med åsnor, åsnedrivare etc. 

Med en djup salaam förkunnade 
han, att så snart deras excellenser be

hagade, vore allting färdigt för be
söket i det stora templet i Edfu. 

"Kom, kom, skynda er at.t bli kläd
da !" — ropade kvinnan och klappade 
i händerna. "Vi skulle ge oss av, in
nan hettan blir för stark. Jag förmo
dar, att kanoten har blivit inpackad 
-— öch hon vände sig till tjänaren -~ 
"Vi kunna 'nog finna någon skuggig 
plats vid en tempel-pelare, där vi kun

na slå öss ned." 
"Jag vet att ni båda komma att 

storligén beuridrä templet i Edfu", sa
de hon till sina båda tillbedjande sla
var, när de senare bestigit sina åsnor 
och startat i lätt trav. "Det är det 
bäst bibehållna av alla templen och är 
obeskrivligt skönt och- stämningsfullt. 
Då man inträder i dess väldiga pelar
sal, glömmer man allt på jorden. Vid 
varje steg förflyttas man tusentals år 
tillbaka, och man lever åter med Fa
raonerna och Egyptens gamla gu
dar ..." 

Båda männens ögon vilade oavlåt
ligt på den bedårande kvinnän, som 
red emellan dem. Dick Harding fann 
henne mindre -mystisk i hennes enkla, 
vita dräkt, med solhjälmen på huvu
det, mer lik en vanlig människa av 

kött och blod i morgonljuset; och 
hans hjärta uppsände ett varmt tack 
för detta till alla himmelska makter. 

Lord Winterfield var tyst. Han 
grubblade på något, som hon en gång 
sagt till dem i de tidigaste dagarna 
av deras bekantskap: 

"Fråga mig aldrig vem jag är, var
ifrån jag kommer eller vart jag går. 
Jag hatar att tåla om mig själv. Om 
ni tycker om mig, så får ni ta mig, 
som jag är. I så fall kunna vi ge-
nomleva en kort, angenäm dröm i det
ta Egyptens sköna land." 

Han tyckte inte om ordet "kort". 
Det sätt som ett törne i ihàns minne. 
Det var just vad han icke ämnäde, 
att drömmen skulle bli "kort". Han 
kastade en blick på sin mångårige vän 
Richard Harding, som j ust i det ögon
blicket lutade sig förälskad möt sin 
sköna granné. Under bråkdelen av en 
sekund var ett fult uttryck i Winter-
fields öga, men solhjälmen dolde det. 
För övrigt, där fanns ingen, som såg 
på honom. 

De stego av framför templet, in
trädde mellan de stora pylonerna, 
överskredo förhallen med sin pelar
gång, och nalkades själva templet. 

Just då de trädde in, sågo de framför 
sig en väldig granitstaty av guden Ho-
rus med hök-huvud, och Övre och 
Nedre Egyptens krona vilade på hans 
huvud. 

Hon, kvinnan, visade vägen in i 
Hypostylhallen, förde dem genom 
véstibuler och sidokapell, förklarade 
de vackra relieferna och gjorde dem 
uppmärksamma på de kolossala di
mensionerna, på denna överväldigande 
tanke, uttryckt i sten. 

De intogo sin lunch i skuggan av 
de yttre pelarne, vilande på täcken 
och kuddar, och höllo siesta under de 
hetaste tinjmarne. 

"Så väl ni känner till templet !" Sade 
Winterfield till deras förtjusande 
vägvisare. "Har ni besökt det ofta?" 

"Ja, jag känner väl till det", sva
rade hon enkelt. 

"Berätta oss något om guden Ho-
rus", sade Dick, "jag är rädd att jag 
vet mycket litet om det gamla Egyp
tens historia". 

Hon smålog road, och såg upp på 
honom genom fransarna av sina 
halvslutna ögon. Båda männen hade 
märkt, att hon mycket sällan öppnade 
ögonen helt, och kände detta i stillhet 
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De Damer 
som önska moderna, bekväma först
klassiga skodon till möjligast lägsta 
priser köpa hos 

Hedströms 
Södra Larmgatan 11. 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

Att tiga eller tala. 

Av Mary Marsh. 

Känner ni någon av dessa rätt tal
rika kvinnor, som aldrig anmärka på 
sin mans 'handlingar, även när de äro 
klandervärda, aldrig försöka att rätta 
hans fel? Är ni kanske själv en av 
dem ? 

{ Vad ligger bakom? Den blindhet 
som följer med kärleken? Den lik
nöjdhet som har sin rot i ett kallt 
hjärta? Den hänsynsfullhet, vars rät-

. ta namn är svaghet? Eller är det ren 
och oförfalskad feghet, fruktan att 
förefalla obehaglig, att löpa någon 

personlig risk? 
Det är nog sant, att liksom kärle

ken överskattar och förskönar är den 
i viss mån blind för den älskades fel, 
men detta blinda stadium är dock 
övergående, och då kvinnan av natu
ren är god psykolog, är det tämligen 
säkert att de gifta kvinnorna rätt obe-
ihitndrat "läsa" sina män, känna dem i 
grund och botten. 

Skall en hustru överse med sin 
mans fel, blunda för dem? Skall hon 

tiga eller tala? 
Att tiga är det verkligen kärlek? 

Att kunna gripa in stödjande, rätt
ledande och underlåta det — ligger 
det godhet och välvilja däri? Vem 
äger här tnärmare rätt att tala än 
hustrun, vem kan göra det så fin
känsligt som hon ? Vem har den mak
ten, det inflytandet som hon ? 

Det låter icke tänka sig att kärlek, 
sann och djup kärlek här skulle tiga, 
men mycket väl att den likgiltighet, 
som har sin rot i ett kallt hjärta, skul

le kunna göra det. 
Även svagheten och fegheten äro 

förklarliga orsaker. Det är mycket 
lättare att tiga än att tala. Man väc
ker icke misshag, icke vrede. 

Men behövde man göra det genom 
att tala? Det är ju icke fråga om 
gnat och gräl utan om i kärlek och 

$-Ci. 

H E R R  -  D A M  —  B A R N  

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

A . - B .  C a r l  J o h n s s o n  
K U N G S T O R G E T  

AUG.5JÖBERG GÖTEBORG 
(FD.SILFVERSWRRES) TELEFONER 4253 

GÖTEBORG gijJBË tJ •ü'SlL BOSTADEN 5276 

Holger Bille 

TANDKLINIK 
Vitfeltsplatsen 1 B. Tel. 19340. Göteborg. 

(Kitt emot Engelska kyrkan). 

Mottagnlngstid vard. 10—3, söndJ 11—12. 
Spécialité: Löständer alla slag. Guld

arbeten, guldbryggor och 
guldstifttänder. 

Resande kunna erhålla sina arbeten på dagen. 

på rätt plats och tid gjorda hänvän
delser. 

En man sade : — Många män hava 
fördärvats av dåliga hustrur men 
oändligt många flera av svaga och 
beskedliga. Om jag själv haft en 
hustru, som i stället för att tåla allt, 
ursäkta allt hos mig, som icke var som 
det bort vara, ställt krav på mig, stora 
krav, hur annorlunda, hur mycket 
mera värt skulle icke mitt liv varit. 
Och vilken annan duktigare, hederli
gare, präktigare människa jag själv! 

Tågsjuka. 
Det finns personer som inte tåla 

tågresor utan erfara ett starkt illamå
ende under färden, något i stil med 
sjösjuka. 

Medel häremot? 
Må man pröva sig fram ! Somliga 

människor tåla inte resan, om de äro 
mätta, men fördraga den väl, om ma
gen är tom. För andra gäller ett rakt 
motsatt förhållande. Några bli sjuka, 
om de sitta vända åt det håll tåget 
går, men hålla sig däremot krya, om 
de sitta med ryggen åt lokomotivet. 
Det är sålunda allt skäl i världen att 
man metodiskt undersöker vad som i 
båda dessa avseenden passar en bäst. 

Den för tågsjuka utsatte bör ut
välja en plats mitt i vagnen åt sig 
enär gungningen här är minst. Und
vik sista vagnen, vars slingringar äro 
svåra att fördraga. Har man råd, bör 
man kosta på sig en 2 :draklass bil
jett. Dessa vagnar äro nämligen för
sedda med bättre fjäderanordning än 
3 :dje kl. vagnar och ha därför en 
jämnare, behagligare gång. 

En liggande ställning skyddar gan
ska bra mot tågsjukan — nattresor 
äro därför att föredraga. Måste man 
sitta upprätt, är det fördelaktigt, om 
man kan få tillfälle att lägga upp föt
terna på den motstående bänken. 
Självsvåld! Åhnej, det är här fråga 
om en patient, som har rätt att begä
ra tillmötesgående av medresenärer
na. 

Slutligen kan nämnas att ett par 
bromkaliumpulver kan hjälpa även en 
ömtålig passagerare tämligen hyggligt 
över en dagslång uppskakande järn
vägsresa. 

Sänd Eder TVÄTT till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46, Göteborg. Tel. 1443. 
Omsorgsfullt arbete, sr- Snabb leverans 

Sjukbesök. 
Hos patienter, särskilt äldre perso

ner, som lida av kroniska åkommor 
och måste leva instängda i sina rum 
i månader eller kanske år, äro sjuk
besök, under vissa omständigheter 
även långa sådana, en verkligt god 
gärning och bära belöningen hos sig 
genom den glädje och uppmuntran 
patienten tydligen erfar av att på det
ta sätt komma i kontakt med den 
värld han eller hon är utestängd från. 
Särskilt verka dessa besök fördelak
tigt på de sjuke, om de samtal som 
föras äro av uppmuntrande art. Inga 
sjukdomshistorier eller andra berät
telser som kunna uppröra eller ned
stämma ett sjukt sinne! 

Vid sjukdomar av kortare varak
tighet bör patienten, särskilt om feber 
förefinnes, skyddas mot för många 
och långa besök. En liten titt på någ
ra minuter av människor, som den 
sjuke känner sympati för, skadar icke 
utan kan tvärtom vara i hög grad 
tröstande och uppmuntrande. Men ic
ke något vallfärdande av hela um
gängeskretsen liksom inga enerveran
de samtalsämnen, t. ex. liknande sjuk
domsfall med olycklig utgång o. s. v. 

Vid boklån till sjuka bör man giva 
dem sådan lektyr, som icke ställer för 
stora krav på den sjukes hjärna eller 
kan göra honom upprörd eller ned
stämd. Man behöver också tänka på 
kvantiteten. Tjocka böcker äro allt
för tunga att hålla för en patient med 
nedsatta krafter. 

Konfekt bör knappast givas. Den 
sjuke förledes lätt att äta så mycket 
därav att aptiten för verklig mat mat
tas på ett för hälsans ' återställande 
skadligt sätt. 

I fråga om blommor bör en viss 
försiktighet iakttagas. Välj icke starkt 
doftande blommor, ej häller sådana, 
vilkas stjälkar bliva slemmiga och 
illaluktande när de sättas i vatten. 

Det finns ingen som man kan ska
da så mycket som sig själv, och det 
finns inte häller någon som man så 
lätt kan inbilla dumheter och förleda 
till alla slags dårskaper. 

Systrarne Törnvalls 
o 

O S T  m a g a s i n ,  
T 

Drottninggatan 13, 
är eftor genomgången reparation ånyo öppnat 
och lekommenderar sitt välsorterade lager 
av alla sorters ost till låga men bestämda 
priser. Telefon 515. 

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

T&nk så lätt aluminiumkärlen återfå 
sin silverglänsande yta, då de poléras med 
"Zelos Aluminiumputs"m 

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

Ögonens vård 
sommartid. 

Många ögon äro ömtåliga för det 
bländande sken, som av solen belysta 
trottoarstenar, vita husväggar eller 
vattenytor reflektera. Ögonen smär
ta, fyllas med vätska och bliva röda 
och inflammerade. Kroniska ögonli-
danden kunna på detta sätt uppstå. 
Man bör, om man har ömtåliga ögon, 
skydda dem medels gråa (ej blå!) 
välvda glasögon, vilka skydda även 
för det från sidorna infallande ljus
skenet. De böra avtagas, när deras 
skydd icke är oundgängligen nödvän
digt. Ögonen bliva nämligen lätt 
bortskämda och kunna så vänja sig 
vid de gråa skyddsglasen att dessa 
icke mera kunna undvaras. 

Man bör vid läsning icke hålla bo
ken eller tidningen så att de belysas 

av solen. 
De flesta torde hava erfarit, hur 

man vid nattliga åskväder bländas av 
blixten, för en stund förlorar synför
mågan. Personer med ömtåliga ögon 
tillrådas hålla dem slutna under åsk
väder nattetid -— den plötsliga över
gången från mörker till starkt ljus 
är alltid ofördelaktig för dem och, 
när det gäller det skarpa blixtskenet, 
verkligt riskabel. 

Ziwertz' Momentan 
färgmedel för ögonbryn, hår och skägg, ögon
blicklig verkan. Fäller ej vid tvättning. För häl
san oskadlig. Finnes i 4 nyanser. I parti och 
minut hos Kungl. Hovleverantör 

Z i w e r t ' z  E f t r . ,  
Loiensbergsgatan N:o 7, Göteborg, —- Tel. 10 98 

Hälsa, Sol 
och YVY-tvål äro saker, som alltid följas åt. 
Yvy-tvålen användes såväl vid den enklare 
som finare toaletten. Yvy-tvålen är idealet 
för hälsa och skönhet. Inga rynkor, finnar 
eller fräknar mera! Genom dagligt bruk 
av Yvy-tvålen bibehålles alltid ett tilldra
gande yttre till hög ålder. 

YVY-tvålen säljes i varje affär över hela 
landet. 

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

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 3(orsgatait 15 

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

Johnson & Carlson, -usTe?a4iîi.2-

Damblusar 
Klädningar och Kjolar köpes bäst och 
billigast i 

O. F. Hultbergs Blusaffär, 
Husargatan 40. 

Obs.! Blusar från 4.50, KUdningar 8.75. 

Yllefiltar 
utsäljes billigt direkt från lager. 

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

Öppet 8—7. 
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Framkallning 

och 

Kopiering 

20 
I - A  r s  r Erfarenhet \ 
I i fotografiskt amatörarbete ligger till | 
I grund för det arbete vi leverera. 

I Vi anv&nda för våra kopior endast | 
I Velox Papper, vilket är erkänt som det | 
I bästa i världen — ehuru ej det billigaste. | 

I V i emottaga tacksamt Eder beställ- § 
Ï ning å Framkallning, Kopiering och I 
I Förstoringar och utföra detta arbete I 
I på bästa möjliga sätt. 

! HASSELBLADS FOTOGRAFISKA! 
AKTIEBOLAG ' | 

sniimiiiniiimiHHtiHnmininininitniiimiHininnmHinmiHinntHUHHiHitinf; 

En beundrare till musikern, som 
nyss exekverat ett stycke på pianot: 
— Hur är det möjligt att ni är så mu
sikalisk? 

Musikern : — Jo, ser ni far min var 
sträng och mor min var 'harpa. Vi 
bodde i en flygel, som låg vid en 
stråkväg . . . oelh dessutom kom j ag 
till världen med instrument. 

Den stora lyxbilen susar landsvägen 
fram men kullbytterar i en kurva och 
det stora sällskapet ligger i en hög. 

Plötsligt höres en gäll röst: — O, 
hjälp mig fram! De svarta mocka
skorna och grå silkesstrumporna äro 

mina ! 

Verner Magnusson 
Kött- & Fläskaffä, 

Bazar Alliance 42-43. Tel. 10628 

rekommenderas tili 
ärade husmödrar 

FÄRSKT och RÖKT 

Renkött, Höns, Kycklinn 
fm samt allt slags Vildt till 

dagens lägsta priser uti 

E. Björks Vildtaffär 
Tel. 1648, 20834. St. Saluhait^^ 

Damen till en liten herre bak 

henne på bion: — Besvärar det er I 
om jag behåller hatten på? 

Åhnej, sade han, jag tycker det ( 
är rätt roligt att sitta octh titta på en l 
snygg, billig hatt. 

Hatten hamnade i knäet. 

HÄMORR OIBER. 
Försvinna absolut efter några dagars an

vändning av Hämosalvan, gammal beprö
vad huskur. Finnes i alla välsorterade 
färg- & kemikalieaffärer samt mot postför
skott från Tekniska fabr. Elefanten. Åberopa 
denna tidning. Göteborg. Tel. 10470. 

O l o f  A s k l u n d s  

Bröd 
Dot Är bast/ 

BREVLÅDA. 

L. T. Skildringen stilistiskt bra 
Men syftemålet något dunkelt. Var 

god sätt Eder i förbindelse med re
daktionen. 

Mary Grå. Ett stort misstag! I ar
tikeln i fråga ligger ingen personlig 
hänsyftning. Läs om den en gång till 
— och då utan denna förutfattade 
mening. 

/. B—/. Vi ha redan beaktat saken 
och skola återkomma. Tack för in
tresset ! 

S. B—m, Ystad. Prenumeration 
sker å närmaste postkontor. 

Hildur, 44. Tack, inte i den gen
ren! Såsom Ni nog märkt existerar 
intet "hat" mellan könen hos oss. 

Philip H—r—n. Tackar mjukast. 
Det var ju ett vackert rekord. Rö
rande den föreslagna ändringen är 
den av rent tekniska skäl omöjlig. 

Stella Qw—dt. Ni har onekligen 
rätt. Saken skall föras vidare till ve
derbörande. 

Gustaf C. Vi ha redan träffat andra 
dispositioner för nämnda bemärkelse
dag, varför poemet får återhämtas. 

A. Ellwén 
Kött- & Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 
OBS.! Prima varor. Billiga priser. 
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som en välgärning. Den verkan, dessa 
ögon utövade, var alltför farlig — 
nästan outhärdlig. 

"Horus", mumlade hon, efter en 
kort tystnad, "är son av Isis och Osi
ris. Han har svurit hämnd mot sin 
faders mördare, Set =• den Onde An
den, — och då han en dag skall ha 
övervunnit denne ande, återkommer 
Osiris till jorden och blir åter konung 
av Egypten. Horus framställes inästan 
alltid under skepnad av en hök." "Se", 
ropade hon, och pekade uppåt i ko
lonnaden, "se på den mängd otaliga 
hökar, som alltid sväva över templet 
odh bygga i murarnes sprickor. Det 
är ju egendomligt, då just höken är 
symbol för guden Horus." 

Båda männen tego, de hade synbart 
rönt ett djupt intryck. 

"Edfu är 'Tystnadens tempel' 
fortsatte hon efter en stund, "intet 
av livets störande, oharmoniska larm 
får någonsin intränga inom dess mäk
tiga murar. Här härskar fullständig 
harmoni. Alla skärande missljud äro 
bannlysta." — Ingen talade under fle
ra minuter. Blott från den yttre tem
pelgården hördes dämpat hökarnes 
skri i den gyllene tystnaden. 

"Säg mig", sade Winterfield slut
ligen, "Isis var ju Osiris gemål, icke 
sant ?" 

"Jo, hon är hans hustru", svarade 
kvinnan. 

Ingendera märkte att hon talade i 
presens. 

"Men Horus", fortsatte han, "vem 
var hans —?" 

"Kom", avbröt ihon, och steg upp, 
"jag skall visa er en scen ur en relief 
i templets förgård". 

De båda männen sprungo upp, myc
ket intresserade. 

"Där", utropade hon, "är gudinnan 
Hatkor av Dendereh, som seglar upp
för Nilen i sin gyllene båt, just vid 
nymånen i månaden Epiphi, för att 
möta sin gemål Horus ... Vi ha den 
månaden nu", tillade hon, "inom tre 
dagar visar sig den nya månskäran". 

Ett ögonblick stod hon i djupa tan
kar. Därpå med en lätt suck sade hon : 
"Det är icke långt till .solnedgången. 
Låt oss gå in i 'Det allra heligaste'." 

I detta rum, i templets innersta 
centrum står en väldig, underbart 
skön granitsockel — nu tom — och 
kanske just därför mer mystiskt un
derbar och inspirerande. 

Vid ingången stannade Harding 
och Winterfield, tvekande om de skul
le stiga över den tröskel, där förr en
dast översteprästen eller konungen 
fått sätta sin fot. 

Kvinnan inträdde ensam. Ett ögon
blick stod hon orörlig mitt i helgedo
men, en ljusstråle från taköppningen 
föll över henne, och så försvann hon 
bakom den stora granitsockeln. 

Winterfield och Harding väntade 
under tystnad, att hon skulle komma 
tillbaka, men till slut viskade Dick: 
"Det är bäst vi gå tillbaka till för
gården, troligen är hon redan där." 

"Ja", sade den andre, och tysta vän
de de sig om för att gå. Men plötsligt 
grep Winterfield vännen i armen, 
dödsblek. Han stirrade på en hög pe
lare, som stod något till vänster. "Se, 
se", framprässade han, "där är hon! 
— men så underligt klädd! — vad 
skall det betyda?" 

"Var, Charley?" frågade Harding 
otåligt, skrämd av vännens underliga 
sätt och försökte följa riktningen av 
hans blick. — "Där! Där!".... 

Dick såg skarpt i den utpekade rikt
ningen, men såg absolut ingen mä)n-
niska. Han gick rakt upp till pelaren 

och undersökte den noga. Därpå vin
kade han åt den andre. 

"Kom hit, Charley", viskade han 
över axeln. "Se här är en stor bild, 
skuren i stenen av den gudinna hon 
visade oss i förgården; du vet, Horus 
gemål, vad var det hon hette?" 

"Gudinnan Hatkor", mumlade Win
terfield, medan färgen långsamt åter
vände till hans solbrynta ansikte. 

"Ja, så var det. Se hur utmärkt 
färgerna ha hållit sig. Men en så 
besynnerlig huvudbonad hon har", 
fortsatte han, — "två böjda horn, 
mellan vilka månskivan vilar !" 

"Hon var 'Kärlekens gudinna' ", 
sade Winterfield vekt. 

"Hon är skön", sade Dick, "och 
jag..." Han avbröt tvärt, som om 
någon ny tanke helt överväldigat ho
nom. 

"Jag?" sade hans vän frågande. 
"Åh, just ingenting", svarade han. 

— "Låt oss gå." — 
Vid den yttre tempeldörren funno 

de sin sköna reskamrat redan i sadeln. 
"Åh, ni äro redan här", utropade 

båda på en gång. 
Hon smålog. 
Långsamt redo de genom de lustiga 

och intressanta smala gränderna i 
Edfu, och voro allt som oftast tvung
na att hålla åt sidan för att undvika 
sammanstötning med kameler och ås
nor på hemväg från dagsarbetet på 
fälten. Det var fridens och vilans 
timme. Männen sutto och rökade 
framför sina små hyddor, och önskade 
dem lycka i förbifarten. Kvinnor 
med sköna ögon tittade nyfiket och 
förstulet ut genom halvöppna dörrar 
och fönster . . . 

Den kvällen öppnade Winterfield 
sitt hjärta för kvinnan, som han så 
vansinnigt älskade. Utsträckt på gol
vet vid sidan om hennes låga divan, 
med ansiktet' prässat mot hennes öpp
na hand, lät han orden forsa fram. 
Han sökte tämja sin lidelse, och rös
ten blev skrovlig, då han talade om 
svartsjuka, lidande, ångest. 

"Jag kan inte mer, det är ohåll
bart, outhärdligt, omöjligt — jag kan 
inte dela med någon annan. Dick är 
också vansinnigt förälskad i er. Är 
det möjligt att ni älskar oss båda?" 
— frågade han och reste sig på knä 
för att kunna se in i hennes ansikte, 
nära, och hoppades att däri läsa ett 
"nej" på sin fråga. "Kom med mig 

till Europa" — hastade hans tunga 
vidare, utan att avvakta det efterläng
tade men fruktade svaret. — "Bliv : 
min hustru, om ni är fri — om ickfij 
så låt oss gömma oss, var ni vill, sag 
blott. Jag vet ingenting om er, ert K 
er historia; det gör ingenting, all5 

ingenting, då en man älskar som jag> 
är blott en sak av vikt, att föremålet 
för hans lidelse tillhör honom helt . 

och odelat — ihonom ensam." • 
(Forts, i nästa n:r.) 

Professorn till läkarekandidaten • 
— Den här karlen bröt benet för tre 
månader sedan och sökte inte läkare, ^ 
utan lät skadan bota sig själv. 1 ? 
läkningen hava benpiporna förskjutit 
sig, benet är fyra tum kortare än det 
andra och karlen haltar erbarmt 
— Nå, vad skulle kandidat Petters 

son göra i ett sådant fall? 
Kandidat Pettersson med tanke 1 | 

gert rynkad panna: — Jo, jag tr0 

nästan att jag också'skulle halta. 

* 

Regeln är livets bröd, undanta» 

dess vin. 
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•rZ^Zck ,tillätes gärna om "Kvin
nornas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

I N N E H Å L L .  

Av Lektor Jenny 

Av Getda Mél-

Av 

Utlandskrönika i sammandrag. 

Läkare böra ha rätt att använda 
bilalarmsignaler 
Richter Veländer. 

Vänner och Bekanta 

cher. 

«En äkta mans 6yn på saken 
Anna Lenah Elgström. 

Ett bröllopstal. Av Selma Lagerlöf. 
Hos Bikko Mikko. Av Ann Maigret 

Holmgren. 

Vet ni något sätt att spara husligt 

arbete? 
Fångar. Av Torborg Dahllöf 
Rösträttsläget just nu. 
M. M. 
Mystik. Novell av baronessan Alexandre 

de Soucanton. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Läkare bör ha rätt att 
använda bilalarmsignaler. 

Av Lektor Jenny Richter Veländer. 

(Sv. Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.) 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Det europeiska fredsskådespelet 
sedan 1918 börjar onekligen erbjuda 
likheten med ett dåligt byggt drama 
vari konflikten aldrig finner ett slut 
Knappast är förhoppningen väckt om 
att en förnuftig avvecklings säkra 
väg äntligen är beträdd, förrän nya 
flammor från de kritiska härdarna 
visa att faran ännu på långt när ej är 
överstånden. 

Den gångna veckans största hän 
delse har varit den tyska markens 
svindlande fall. De kolossala an 
strängningar såväl framom som bak 
om kulisserna, som i det längsta höll 
markens nivå uppe, blevo fruktlösa 
efter Rathenaus fall, vilket i ett slag 
blottade det tyska rikets oerhörda in
re osäkerhet. Att. den ekonomiska ka
tastrofen inträffat samtidigt med att 
Tyskland stått inför fullgörandet av 
en ny och för landets ekonomi åder
låtande inbetalning till ententen, är ju 
ovedersägligen en händelse som ger 
stöd åt misstanken om krisens fram
kallande av tyskarna själva. 

Vilket högt spel som här än kan 
tankas ha försiggått inom spekuleran
de tyska börskretsar, kvarstår dock 
s°m en ofrånkomlig och allvarlig, 
verklighet, att tyska riket i sin helhet, 
ekonomiskt och politiskt, genomlever 
ödesdigra dagar. De senaste händel
serna, den lidelsefulla kampen mellan 
monarkister och republikaner, avslö
jandet av organiserade mordcentraler, 
det trots utfästandet av miljonbelö-
*ungar fruktlösa efterspanandet av 

athenaus mördare, vilket antyder 
att missdådarna ej äro sådana vargar 

veum inom republiken som man 
unnat vänta, tillgripandet av ytterligt 

gående åtgärder för tryggande av den 
lePublikanska regeringens säkerhet 

. tyder på att landet befinner sig 
1 ^tark gungning. 

I det ytterligt kritiska läget har 
- -s a regeringen måst tillgripa utvä-

f att
o §öra en framställning till 

a ehtåndskommissionen om mora-
°rium för alla kontanta inbetalnin

gar intill 1924. Frågan är nu om ska-
estandskommissionens majoritet 

i ^ ^-Vc^as förmå Frankrike att gå 
e på beredandet av denna välbe-

det '*a ^et betryckta lan-

Det kan icke hjälpas, att med våra 
befolkningsförhållanden, då bortemot 
sex miljoner svenskar måste röra sig 
och trivas inom samma gränser som 
Gustav Vasas 900,000, alla måste vän
ja sig att ta hänsyn till varandra och 
till de ordningsregler, som allä äro 
med om att uppställa och därför alla 
böra enas om att respektera såsom 
de enda medel att upprätthålla ord
ningen och därmed trevnaden. Sär

skilt är detta påtagligt i fråga om 
färder på allfarväg. Kör jag min 
ren på ändlösa vidder, så må det va
ra hänt, om jag tumlar med den hur 
som hälst, men kör jag min bil i tä
taste vimmel i våra trafikcentra, då 
kunna stat och samhälle avkräva mig 
förpliktelsen, att jag strikt håller mig 
på den körlinje, som jag kan begära 
för mig allena, och att jag med abso
lut säkerhet känner och minns de 
tecken och regler och uppfattar de 
signaler, som enligt allmän överens
kommelse reglera den rörliga massans 
lägeförändringar och möjliggöra den 
enskildes trygga färd efter sin linje 
i det inkrånglade nätverk, som den 
moderna samfärdselns alla fordon 
teckna på den för alla gemensamma 

marken. 

Men hur inkrånglat detta system 
av tecken och regler än är, så kom 
ma nya behov att skjuta in nya de
taljer däri. Det kan icke heller hjäl

pas. 

En sådan detalj, önskvärd, ja nöd 
vändig, är en utvidgning av använd 
ningen av bilalarmsignalen. Denna 
signal bör vara tillåten icke bara 
brandkåren och ambulansen utan även 
enskild läkare, som måste fram ge
nom sorlet och vimlet före någon an
nan, därför att han kör i kapp med 
döden. Jag skall be att få komma 
med ett par belysande exempel. 

En läkare kallades till en barn
sängskvinna ett par mil från stad och 
hämtades med bil. Vagnen var ut
märkt. Chauffören en mästare i sitt 
fack. Vägen fri från trafik. — Kvin 
nans liv kunde räddas genom ett in 
grepp i tid, men icke bara hennes 
utan även barnets liv var förlorat, om 
detta ingrepp icke gjordes. Läkaren 
tog risken för liv och kassa att köra 
med bilens största möjliga hastighet 
— Då uppenbarar sig ungefär halv 
vägs en stor bil, som körde mitt på 
vägen med största tillåtna hastighet 
Omöjligt komma förbi den, ty den 
gav ej plats, och den envisades, ty 
den andra bilen fick ej köras fortare 
och chauffören visade sig vara en 
släkting till Jan Ersa och Per Persa 
trotsande alla signaler i sin föresats 
att vara nummer ett och slippa sluka 
den andres damm. Psykologiskt är 
allt genomskinligt klart, men slutet pa 
visan blev, att läkaren kom tio minu 
ter för sent. En kvinna och ett barn 
my Ilades i jord, ett hem blev sprängt 
därför att det var omöjligt att kom 
ma till tals med en man, som rullade 
fram med en hastighet av de lagstad 
gade fyra milen i timmen och vände 

ryggen till. 

Ett annat exempel. 

Vänner och 
bekanta. 

Jag stod i en drugstore i Cambrid
ge, Mass., U. S. A. En man kom in 
och frågade druggisten, om det var 
farligt att svälja en viss vätska. 

"Gad"" svarade denne. "Det är dö
den inom fyrtio minuter." 

"Men jag har gjort det", sade man
nen stilla. "Jag tog fel flaska." 

Tack vare telefonen fick man tag i 
en läkare, som var villig att ögon
blickligen hämta mannen i sin bil och 
behandla honom inom den farliga ti
den, men no.g hade det varit lyckligt, 
om denne läkare ägt ett medel — en 
bilalarmsignal — som givit honom 
rätt att klyva trafikens vågor med 
samma energi som en destroyer kly
ver havets. 

Rätt för läkare att före andra tra
fikanter i trängande fall pressa sig 
fram, skulle rädda livet på många i 
nöd för sitt liv stadda. Ovananförda 
exempel karakterisera måhända de 
tvenne största kategorierna av här 
berörda fall, livsfarliga förlossningar 
och olycksfall, men även andra fin
nas, såsom en blodstörtning, ett kri
tiskt moment i en lunginflammation, 
då patienten bor långt ute på landet, 
ett fall av rabies etc. 

Men en rätt, som tillerkännes en
skild person, kan missbrukas, säger 
du. Tänk sådana landsvägstyranner 
våra läkare skulle bli ! Doktorn med 
familj och vänner skall på fest. Fram 
med alarmen ! Ur vägen pack ! Här 
kommer doktorn ! Släpp fram ho
nom, hur angeläget än ditt ärende är. 
Så tänker du det skulle komma att gå 
till. 

Ånej. Man kan väl känna sig gan
ska trygg för att den svenska läkare
kåren icke skulle missbruka denna 
rätt. Det finns väl icke ett enda skäl 
för en misstanke mot den i dess hel
het. Men skulle någon enskild läkare 
ta sig för att svika förtroendet, så 
finnas många sätt att varna den obe
tänksamme, pricka den självsvåldige 
och straffa den brottslige. Det går 
icke så lätt nu för tiden som i den 
gamla goda tiden att ostört och o-
straffat väcka allmän förargelse ge
nom att trotsa allmänt erkända lämp
lighetsregler. Det finns dessutom 
något som verkar kraftigt återhållan
de på den, som till äventyrs kunde 
känna sig frestad att bedriva lands
vägstyranni, nämligen risken för liv 
och lem och bil att köra alltför for
cerat. Dessutom skulle ett missbruk 
väcka en mycket stark ovilja mot den 
missbrukande, och denna ovilja skulle 
nog söka sig uttryck, som skulle göra 
en ovålig framfart allt annat än an
genäm för doktorn själv. 

Man kunde också tänka sig miss 
bruk från patienternas sida. En otå 
lig eller en nervös patient kunde ge 
vilseledande uppgifter om sitt till 
stånd och därmed locka läkaren till 
missbruk. Detta kan icke undvikas 
hur beklagligt det än är, att clärmed 
läkarens risker och mödor ytterligare 
ökas. Men det ställes upp för hans 
eget bedömande, om han vill använda 
forcerad körning eller ej. Han får en 
rätt, ett privilegium, men det står 

Av Gerda Melcher. 

Det finnes gott om ord, vilka an
vändas i dagligt tal, och som icke 
täcka de begrepp, för vilka de äro av
sedda. Som t. ex. "vänner" och "vän
skap". Han eller hon "har så många 
vänner". Den bortgångne sörj es av 
en stor vänkrets. De rätta orden 
skulle här antagligen vara "nära be
kanta", "stor bekantskapskrets". 

Sätter man likhetstecken mellan 
"nära bekant" och "vän", kan man 
lätt nog skaffa sig en vidsträckt vän
krets, människor som äro älskvärda 
och hjärtliga, redo att giva sitt säll
skap och även att göra icke blott små 

"En äkta mans syn på saken." 
Av Anna Lenah Elgström. 

Så översätter man nog bäst titeln 
"The husband's story", på den unge 
amerikanske sedeskildraren David 
Graham Phillips sista bok. 

Det blev i alla avseenden ihans sista, 
ty kort efter dess publicerande blev 
han ihjälskjuten på gatan av den rid
derlige äkta mannen till en av de 
många Newyork-skönheter, som inbil
lade sig vara porträtterade i hans böc
ker. Säkert med orätt, ty Phillips var 
ingen skildrare av individer. Han var, 
som alla satiriker, typ-skildrare och 
intresserade sig endast för den enskil
da, som representant för de lyten och 
laster hos de amerikanska kvinnorna 
han brann av begär att få bukt med. 

Mänskligheten skulle inte kunna 

utan även stora tjänster, om de kunna undvara idealisterna, som tillbedja det 
påräkna gottgörelse därför i andra enskilda ödet och visa fram den en-
tjänster av samma valör. Denna ka- samma själen i det förklarande, för-
tegori vänner är lättvunnen. Man storande ljuset kring de oändliga vid-

behöver endast ha ett gästfritt hem, derna bakom den 
ekonomiskt välstånd, ett lättillgäng- Me" lika litet skulle vi för vår and
ligt, angenämt väsende. %a halsas skull kunna undvara giss 

Så länge allt går oss väl och solen la™a och straffpredikarne, kättarne 
belyser vår väg, följa oss dessa s. k | och gycklarne. Och vi borde inse att 

deras kärlek måste vara lika het som 
idealisternas — annars skulle de väl 
för länge sedan tröttnat på att varna 
och rätta — och deras hopp är segare, 
eftersom de äro skarpsyntare för de 
faror som hota idealets förverkligan-

vänner lika troget som skuggan, men 
när motgångarne komma försvinna 
de liksom skuggan när solen går i 
moln. "Falska vänner" kallar man 
dem sedan med bitterhet i sinnet 
Utan skäl ! De ha aldrig varit våra 
vänner i verklig mening, endast nära de ! 
bekanta. Och i denna egenskap hava Men det dröjer nog. Än så länge 
de varit förträffliga och förtjäna in- komma vi säkert att fortsätta att ge 
tet klander. De ha givit oss lika myc- de "riktiga" idealisterna Nobelpris 
ket som vi skänkt dem, vi ha haft och avfärda satirikerna som "cyniker" 
det angenämt i varandras sällskap, vi och " mi sant rope r", när vi inte avfärda 
ha berett varandra nöjen, festlighe- dem så som de amerikanska männen 
ter, förströelser, da ha gjort oss mån- avfärdade Ihillips. 
ga älskvärda tjänster mot våra goda Ett passande slut för den, som vå 
gentjänster. Att de övergåvo oss i gat gissla kvinnors fåfänga och kvm-
motgångens dagar är sant, men skulle nors dårskap i kvinnans förlovade 

i icke ha handlat på alldeles samma land Amerika! Hundra ja, tusentals 
sätt mot dem, om det varit de och förfinade kvinnovarelser, vilkas sub-
icke vi som drabbats av olyckan ? tila känslor han sårat, drogo säkert en 
Helt säkert, ty ej heller vi hava va- lättnadens suck, då de fingo budska-
rit deras verkliga vänner utan endast pet om hans död för en av deras mäns 

nära bekanta", på vilka Shakespea- hämnande hand. 
res karaktäristik förträffligt passar En fin ödets ironi, ty Phillips var 

ty de vänner, dem I ert hjärta ju de amerikanska äkta männens rid-
given, blott de känna minsta olycks- dare. Han proklamerade djärvt att de 
stöt, så rulla de som vågor undan, amerikanska hustrurna försumma si 

synas icke till" na man> hem och barn för sina nöjens> 
Bekantskap, även den av förtrolig sin egen personliga sociala ärelystnads 

natur, är baserad på ömsesidig trev- skull. Han gisslade humbugen i deras 
nad och fördel. Sviktar på det ena idealistiska förakt för allt ekonomiskt 
eller andra hållet förmågan att inlösa väsen, deras tal om den "besudlande 
de härmed följande förpliktelserna, penningen. När det äi penningen, 

själva grunden för en fortsatt som utgör hela grundvalen för de-
samverkan undanryckt. ras idealistiska tillval o bland molnen ! 

Vänskap är något helt annat. Den Han skrattade bittert ut deras förakt 
ar ett förbund, vilket liksom kärleks- för hem och hushall, som något lagt 
förbindelsen ingås icke blott för de och materiellt. Han synade i sömmar 
goda utan även för de onda tiderna, na vad de höga ting bestodo av de 

i lust och nöd, i med- och motgång, levde för. 
utan förbehåll, helt och fullt. "Höga ting det är hjältinnan i 

Den engelske skalden lord Byron "The husband's story", som har ordet, 
karaktäriserade vänskap som "kärlek j Edna Loring, arbetaredottern, sina 

utan vingar". Kärlek utan erotik är 
kanske ett lättförståeligare uttryck., .. 

., , .. , , r . •• skapen ur den hemlighetsfulla kansla, 
Liksom karleken framspringer van- , . ,,, , „ 1 _ 

som kallas sympati, tycke och som 
kommer oss, utan att vi rätt kunna 

hans fria skön att begagna sig därav I förklara varför, att bland de hundra 
eller icke. Ingen dylik bestämmelse den, ja, tusenden människoi livet 
ålägger honom att köra mer än fyra bringar oss i beröring med, stanna 
mil i timmen men ger honom rätt att inför några helt få med en längtan 
göra det och tvinga andra att handla i att komma dem näi a, att förenas med 
överensstämmelse med denna hans dem i vänskap i detta ords sanna och 

rätt. sköna betydelse. 

föiäldrars stolthet, för vacker för att 
arbeta, för att bli annat än en fin 
dam . Låt oss inte hyckla, säger 
hon, för en gångs skull uppriktig, frå
ga förste bäste amerikan vilket han 
helst skulle vilja vara, en hertig eller 
ett helgon? Vad tror du han skulle 
svara ? 

Att han helst skulle vilja vara mil
jonär! svarar hennes make,'Godfrey 
Loring, bittert och skrattande på en 
gång. 

Den lilla dialogen är typisk för skild
ringen av den amerikanska hustrun i 
Edna Lorings gestalt, hennes sega 
kamp för att na sin sociala ärelystnads 
mål. "Hon och alla de andra äro of
fer för en sjukdom, som kommit till 
Amerika från England, där den rasat 
i snart ett århundrade", säger D. G. 
Phillips. "Den yttrar sig i en våldsam 
åtrå efter att få umgås med personer, 
vars högsta önskan här i livet är att 
slippa bekantskapen i fråga. Jag sä
ger inte att bara kvinnor lida av den 
sjulkdomen, men utan tvivel är den 
mest utbredd bland dem. Våra kvin
nor ha eller ha inte intresse för sina 
män, barn och hem — händelsevis — 
hur det faller sig! Huvudsaken för 
dem är dock klättrandet uppför den 
sociala stegen. Vad de än tyckas in
tresserade av, välgörenhet, religion, 
konst, är till sist dock bara ett medel 
för detta klättrande. Och männen — 
de betala. Ibland ovilligt, ibland iv
rigt, stundom ovetande, stundom med 
fullt gillande. Männen — de betala." 
Det låter bittert och överdrivet, eller 
hur? Men folk, som känner till Ame
rika, ger Phillips i huvudsak rätt — 
så t. ex. Gustaf Hellström i sin bril
janta bok "Ett rekommendationsbrev" 
med dess fänsgslande, intensivt levan
de moderna kvinnoskildring. 

För övrigt — genomsnittsamerika
nens mentala attityd, naivt snobbis-
tisk, rått naivt materialistisk, förgapad 
i allt yttre sken, tillbedjande fram
gången, rikedomen, hastighetsrekordet 
och rangen — en butiksflickas eller 
kontorists aptit på yttre förfining, 
utan den minsta aning om inre kul
tur — vem känner inte igen den at
mosfären från alla de vidunderligt 
själstorra och tomma böckerna om 
hur man oftast skall bli miljonär, el
ler "leva livet leende", alla de ameri
kanska lyxfilmerna, med deras råa 
sentimentalitet, deras storögda, ljuvt 
änglalika filmstjärnors missromantik! 

Men Phillips är, om inte den förste, 
så dock den intensivaste i att lägga 
skulden för detta förvända ideals ut
bredning främst hos den amerikanska 
kvinnan. 

Och där, som överallt annars, har 
kvinnan ju som uppfostrarinna fas
ligt lätt för att sprida sina egna dår
skaper in över nästa generation, lära 
upp dem till vördnad för sina egna 
falska gudar 1 

De högre klassernas kvinnor, som 
övermodiga, bortskämda parasiter, 
utan plikter med pockande på alla rät
tigheter — den företeelsen har i alla 
tider varit en varningssignal att något 
i samhället började ge vika. Men se 
vi oss nu om i världen märka vi att 
det inte bara är i Amerika den före
kommer. Mest i de anglosachsiska 
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