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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 
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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. 

Redbar behandling. 

Telefonnumret 
till 

KVINNORNAS TIDNING 
är 
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REGNKAPPOR 
utsäljes billigt direkt från lager 

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

ARLA MJÖLK 
Distribution på glasflaskor• 

Tel. 8578, 3699 

ARLA MJÖLKSERVERING 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

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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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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länderna naturligtvis, världsrikenas 
innehavare med deras överlägsna ma
teriella kultur, deras rikedomar och 
övermodiga erövrareplaner. "Det är 
ju från England sjukdomen kommit", 
säger Phillips. Vem har inte träffat 
dessa välklädda, världsvana, domine
rande engelskor, som bilda rörelser, 
starta salonger och idka välgörenhet 
i alltjämt samma aldrig helt tillfreds
ställda begär att göra sig, samma ner
vösa skräck för det gapande tomrum 
deras liv innerst måtte gömma! Vem 
har inte mött de eleganta, gyllenblon-
da kvinnliga engelska socialisterna 
med deras svärmeri för bolsjevismen, 
stadda på ett evigt kringresande från 
kongress till kongress, ett evigt talan
de, intrigerande, startande av nya rö
relser — vad som helst, tycks det, 
bara inte tystnad, stillhet, de närmas
tes krets, barnahänder att stödja, tyst, 
osett arbete, ett livsverk att trofast 
vårda och älska livet genom ! Se vi oss 
om finna vi den nog på närmare 
håll än både i England och Amerika ! 
Alldeles som den amerikanska film-
och skenkulturen sorgligt nog inte 
börjar vara oss alldeles främmande! 
Dock tro vi knappast att Phillips, 
bortskämd som han var, skulle ansett 
oss värda sitt krut. 

Säga vad man vill om den svenska 
(kvinnan, bortskämd är hon sällan. Det 
är inte den skyddade, sysslolösa fa
miljeflickan, som hos oss är littera
turens populära flicktyp, utan den 
säkra, hurtiga och arbetsamma "själv
försörjande". Dilettantiska societets-
damer, som vilja "göra sig" genom 
socialt arbete, sakna vi visserligen in
te, men i allmänhet är den sociala ar-
beterskan hos oss ingen dilettant, utan 
energiskt flärdlöst och tillgivet verk
sam för sin sak. 

En svensk Phillips skulle då ha lät
tare att finna ämne för sin satir bland 
den välbergade men alls icke fashio
nabla svenska medelklassens fruar. 
Ehuru deras fel äro raka motsatsen 
till de nervösa, jäktande, utåtvända 
amerikanskornas — för mycket passi
vitet, där dessa ha för litet, ett alltför 
överdrivet vårdande av hem, barn och 
make ! 

Ty man kan inte komma ifrån att 
har en kvinna två tjänare och inte 
flera än det numera vanliga antalet 
barn, kan hon knappast med bara sitt 
hems skötande fylla en förnuftig ar
betstid. 

Man kan visserligen inbilla en man 
det — vad kan man inte inbilla man
nen, då det gäller kvinnans helgade 
område = hemmet? hur ofta har jag 
inte invärtes utropat det, när jag sett 
mäns andakt inför den trötta helgon-
min, varmed vackra fruar efter en 
dag på Kompaniet talade om hur myc
ket deras hem gav dem att göra ! Men 
var står det skrivet, att icke en viss 
norm, riyttighetsnorm bör gälla ä^en 
för oss kvinnor? Varför fordrar man 
inte mera plan, förnuft och metod av 
de goda fruar, som skryta med att 
hemmet tar hela deras tid. Då det 
bara behövdes litet planmässighet för 
att hemmet inte skulle göra det för 
att de' skulle få tid övrig att läsa, att 
rekreera sig, att se sig. om i världen 
och hjälpa till i samhällsarbetet utom 
hemmet? Inte bör väl brist på orga
nisationsförmåga anses som en dygd? 
Men det har inte gått upp ännu var
ken för dessa kvinnor eller deras män 
att även kvinnan inte bara ansvarar 
inför sig själv eller sin man hur hon 
sköter sin tid och sina krafter, vilken 
summa av nyttigt arbete, produktivt 
inflytande, värde, med ett ord, för 

hemmet och samhället hon får ut av 
dem, utan att hon ytterst ansvarar in
för samhället självt! 

Men nog om detta, som jag för öv
rigt utförligare behandlat på annat 
håll.* 

För att återvända till Phillips är det 
just svagheten med hans kritik av den 
nya amerikanska kvinnotypens dår
skaper och fel, att han så tydligt talar 
ut från den gamla uppfattningen. 
Hans miljonär tydks inte anse att hans 
miljoner förplikta honom till någon
ting gentemot det samhälle, vari han 
förtjänat dem. Då Godfrey Loring 
anklagar sin hustru för att hon för
summar sina plikter är det en under
ordnad han anklagar, inte en inför 
samhället medansvarig. 

Men den amerikanska civilisationen 
är kanske för ung för att detta de
mokratiska ideal av gemensamhetsan-
svar — som för att citera A. Bennet 
är en kulturprodukt, vilken kommer 
mycket sent, långt efter sedan konst 
o. litteratur visat sig — skall ha hun
nit utveckla sig inom den. Och Phil
lips är en typisk amerikan — hur 
mycket visar han omedvetet, då han 
låter sin hjälte, Margots far, anklaga 
sin hustru för den förvända riktning 
dotterns uppfostran fått — alldeles 
som om han inte också själv borde 
sett till den! Han förtjänar pengar
na — därmed nog. 

Men inte ens en Edna Loring borde 
behöva sitta och vårda en mans hem, 
som aldrig är hemma. Han ger henne 
inget intresse i stället för det arbete 
hans rikedom tar från henne. Visser
ligen skulle hon bli förtvivlad om hon 
fick ett nytt — men till en sådan 
kvinna blev hon uppfostrad av en mor 
och far. Det falska kvinnoidealet Phil
lips satiriserar, med dess ytliga förfi
ning och inre rotlöshet, har dock man
nen främst hjälpt till att creera. Låt 
oss hoppas att det är ett gott tecken 
att han nu vänder sig från sin egen 
skapelse ! 
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ETT BRÖLLOPSTRL 

•"Fruarnas problem", Samtal och brev, 
Tidens Förlag 1918. 

Försök icke att för tidigt bliva 
man, ty då blir du också gubbe för 
tidigt. Es. Tegnér. 

* 

Kvinnan har mera själ, mannen 
mera geni. Kvinnan iakttager, och 
mannen drager slutledningarne. 

Rousseau. 
* 

• En svag människa väntar på till
fället, en vanlig tar emot det, en stoi 
skapar det. A. Törneros. 

* 

Ett vredesutbrott har ofta alls in
genting att skaffa med den sak, som 
skenbart framkallar det. När ett glas 
är fyllt till brädden, behövs det en
dast en droppe för att få det att rin
na över, och det betyder ingenting 
av vad slags vätska droppen är. 

* 

Man förväxlar ofta kunskap med 
bildning och vrider därigenom hela 
uppfostringsfrågan på sned. — Kun
skaper kunna vara förenade med en 
stor sinnets råhet. 

* 

Den otvungna lydnaden är hos bar
net första ljusningen av en högre 
natur, och * den oskyldiga varelsen, 
som med gränslöst förtroende blic
kar upp till sin fader, hyllar redan 
ovetande förnuftets majestät. 

AV 

SELMA LAGERLÖF. 

Genom författarinnans älskvärda tilU 
mötesgående har Kvinnornas Tidning 
satts i tillfalle att här nedan återgiva ett 
bröllopstal av d:r Selma Lagerlöf. Det 

• vackra talet, vars ideella maning är ägnad 
att finna genklang hos en vidare läsekrets, 
Jiölls vid den bröllopshögtidlighet den 2 
juni, då en dotter till författarinnans bro= 
der, doktor K. D. Lagerlöf i Kungälv, ex. 
apotekaren fröken Märta Lagerlöf, sam= 
manvigdes med advokaten Karl Axel 
Winge, och vid vilken festlighet författa= 
rinnan var personligen närvarande. 

Det har blivit sagt om människorna, att de kunna förliknas vid ett 

tåg av vandrare, som i natt och mörker draga fram på en ödslig väg. 

De främsta i tåget bära facklor, som de en stund behålla i sin hand, 

varefter de lämna dem till de efterföljande och själva försvinna i 

mörkret. På samma sätt går det med de nya fackelbärarna, de också 

få en liten stund hålla i facklorna, sedan måste de lämna dem till de 
efterföljande och försvinna. 

Det unga par, som i dag blivit förenat, är med på denna mänskliga 

hetens vandring. Det går ännu framåt lyst av fackelskenet från sina 

föregångare, men en tid skall komma, då de själva få facklorna i sina 

händer. De skola vandra glada i det strålande skenet, tills det en 

gång blir deras tur, att lämna dem till nya släkten. 

Vad man härmed velat inskärpa, det är väl först och främst, att 

människorna numera inte äro nybörjare eller avslutave, utan fortsättare. 

Vi äro alla länkar i en kedja, grenar på ett väldigt träd, delar av ett 

stort sammanhang. Och vad jag först och främst vill önska brud och 

brudgum det är, att de av det rika arv från hem, från släkt och från 

hela vår kultur, som tillfaller dem, måtte veta att bevara det bästa, 

att de måtte lyckas att föra med sig in i sitt nya liv det bästa av 

sedvänjor, av minnen, av åldrig visdom och levnadsvett. 

Och så för det andra, när deras föregångare äro borta, och de själva 

bli fackelbärare, må det då bli dem förunnat, att få ge något nytt, att 

få sända några strålar av nytt ljus in i mänsklighetens mörker. Må de 

under detta arbete få njuta framgång och lycka och få bära ljuset högt 

upp i ålderdomen utan att avbrytas av ohälsa eller annan vanmakt. 

Men till sist vill jag önska, att när deras tur kommer att i andras 

händer lämna facklorna, de må kunna göra detta med lugnt mod och 

i glad tillförsikt, att de, som följa efter, skola föra verket vidare med 

liknande lycka. Och att de med glädje må kunna se tillbaka på sin 

levnad i medvetande, att det inte fordras av oss människor att avsluta 

och fullända, endast att hålla det andliga vid liv under släktets eviga 

vandring. 
Leve brudparet! 
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JAG TVATTAR SJAIV 
MEN ENDAST MEO 
MERKURTVÅL 

MAN S KALT. AKTA 
SINA KLÄDER 
OCH HÄNDER 

Hos Bikko Mikko. 
Av Ann Margret Holmgren. 

Det var med en viss spänning jag 
motsåg det ögonblick då jag skulle 
träda in över gränsen till polarriket, 
och jag skyndade in på stationen 
"Polcirkeln" för att sända hälsningar 
till vänner och bekanta på vykort 
som gåvo bilden av de snömängder i 
vilka jag befann mig. 

Jag hade fått en oemotståndlig 
längtan efter att se våra två främ
mande folkslag, lappar och finnar i 
deras naturliga omgivning. Allt jag 
hade läst och hört om dem hade 
fängslat min fantasi, och de hade 
länge haft ett rum i mitt hjärta. 

Nu satt jag och drömde om detta 
möte medan jag for genom deras 
hemland. Mörkret föll över den vita 
ödemarken. Stjärnhimmeln var över
skyld av snömoln och ingen mänsk
lig boning syntes till, mil efter mil. 
Ensam satt jag i den svagt upplysta 
kupén och tänkte på hur litet tack
samma vi svenskar äro mot det van
dringsfolk som i dessa karga och o-
fruktbara näjder utvinner så mycket 
god mat åt oss genom sin vård av 
renhjordarna, under ständig kamp 
med det hårda klimatet och den glup

ska vargen och i idelig oro för att 
överträda de obegripliga myndighe
ternas stränga förordningar. 

Plötsligt saktade tåget farten. Lo
komotivet utstötte gälla signaler, 
skrik och rop hördes. Tåget stanna
de men fortsatte småningom med 
snigelgång tills det åter stod stilla för 
att ånyo ta fart* När konduktören 
äntligen kom in, fick jag veta att en 
renhjord varit inne på banan och att 
alla försök att jaga bort den länge 
varit fruktlösa. Ingen hägnad hind
ra renarna att gå på linjen och då 
följa de ibland sin smak att traska i 
det bekväma spåret. Men denna olov
liga närgångenhet få de ibland um
gälla med livet. 

Tågföraren blir rasande på de hin
dersamma djuren och frestas att kö
ra på. 

En dryg timme försenade kommo 
vi till Kiruna. Jag uppsökte genast 
fru Eva Lundgren, som jag under 
min färd hört kallas "lappars och 
finnars moder". Hon fruktade att 
jag kommit för tidigt att få se lap
parna på deras flyttning mellan Abi
sko och Paracka, då de alltid göra 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
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HALLBERGS 
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Bästa varor och billigaste priser. Skandi 
naviens största fabrik för Juvel-, Ould. 

Silver- och Nysilverarbeten. 

ett uppehåll i Kirunas närhet. Först 
mot slutet av månaden brukade de 
höras av. 

Men ödet gynnade mig. Bäst vi 
sutto i hennes vackra salong anmäl
des att en lapp var i köket. Frun sa
de till att en trästol skulle bäras in 
"för man vet aldrig om något blir 
kvar i stolen efter en lapp". Stolen 
ställdes mitt på golvet, och in kom 
en vaggande kropp ljudlöst glidande 
med snabba steg, en liten lappgubbe, 
som såg ut som en urmänniska, det 
fulaste jag nånsin sett. Hans hår 
var hoptovat till en väldig tuva som 
låg som en bredskyggig hatt över hu
vudet. Någon kam hade väl aldrig 
varit i beröring med denna hårmas
sa. Hans näsa hade på mitten fått 
det infallet att svänga upp sig nära 
nog i rät vinkel för att så göra en 
pikant avslutning i form av en me
delstor potatis. Ögonen försvunno 
i ansiktet, som var liksom bara näsa 
och hår. 

Fru L. räckte honom handen och 
sade : Päjvä, och jag gjorde detsam
ma. Så satte han sig på den fram
satta stolen med den elektriska kro
nan strålande över det sällsamma hu
vudet, i vilket han flitigt rev sig med 
de smutsiga små händerna. Hans 
namn var Sarre, och han var kate-
ket i sin lilla stam och kallades där 
"Babin Anti", d. v. s. präst-Anders. 

Fru L. relaterade undan för undan 
deras samtal på finska. 

Hon sade till honom att han inte 
fick spotta på hennes vita golv och 
vita golvmattor — "dti ser hur fint 
och snyggt här är". 
Han lovade ödmjukt att inte spotta 
på hennes golv, och höll ord. Eljes 
spotta lapparna så det rykér om dem. 

Babin Anti såg sig noga omkring 
i den ovanliga omgivningen. Plötsli
gen väcktés hans uppmärksamhet av 
en uppstoppad örn med utbredda vin
gar. I ett nu kilade han fram och 
beskådade den från alla sidor i hög
sta förundran och förtjusning. Ett 
stort vargskinn däremot, efter en 
varg som slagit ihjäl hundra av de 
bästa renarna för en lapp, harmade 
honom att se. Han stampade och 
knöt sin lilla näve hotfullt mot det. 

När fru L. fick lappbesök brukade 
hon traktera sina gäster med kaffe, 
deras älsklingsdryck, men en gång 
hade Babin Anti fått bärvin, och nu 
frågade han, om hon inte hade något 
kvar av "det där bärvattnet som var 
så sött och gott". Spirituösa förtä-
res ej av laestadianska lappar, men 
det lindrigt alkoholhaltiga bärvinet 
hade tydligen lämnat det angenämaste 
minne hos absolutisten. Det var emel

lertid slut, och Babin Anti såg myc
ket missräknad ut. 

Mina efterlängtade' lappar funnos 
således inom räckhåll. Nästa dag 
skaffade fru L. mig en tolk, en ung 
köpman som hade bott långa tider 
hos dessa lappar, och kände deras 
vanor, språk m. m. 

Vi begåvo oss av, väl stuvade i en 
riska, ett av de behagligaste fordon 
i världen. Den härliga finnhästen 
Freja flög fram med oss över stock 
och sten genom vildmarken under en 
hög och blixtrande stjärnhimmel. 
Kusken hade ingen aning om var 
man skulle söka lapparna, ty inea. 
spår syntes i den nyfallna snön. 

Efter en halv timmes snabbkör-
ning på måfå hördes hundskall och 
snart. syntes rök stiga upp i eldsken 
i en liten skogsdunge. Vi voro fram
me vid lapplägret och stannade vid 
närmaste kåta. 

Enligt lappens sed går han inte ut 
och tar emot sin gäst utan denne får 
själv lyfta upp ingångsfällen och sti
ga på. Jag följde tätt efter tolken 
och hälsade alla där inne på samma 
sätt som han gjorde. Jag lade armen 
ömt om deras skuldra och snuddade 
med kinden mot deras kind och sade: 
"Pourris Pourris", de sågo vänliga 
ut och jag bjöds strax sitta på deras 
lilla värdeskrin, som lyftes fram åt 
mig. Tolken slog sig övat och vant 
ned med benen i kors på rismarken. 

Jag fick en ung lapp på vardera si' 
dan om- mig. Om det var för att 
bevaka skrinet eller av artighet och 
vänlighet mot mig vet jag inte, men 
de satte sig riktigt tätt och gott intill 
mig, så jag fruktade det värsta, ja? 
som hade anledningen till fru L:s 

trästol i färskt minne. 
Jag återfann Babin Anti och hans 

hustru Katharina med en sannskyldig 
häxfysionomi, fårad som en djuP" 
plöjd åker och med en snugga i fflua 

Stammens överhuvud var MikkeJ 
Mickelson, vanligen kallad Bikko 
Mikko. Han var ett slags lappol's 

eller ordningsman och gjorde e" 
myndigt och pålitligt intryck. 

Så fort han gjort sig underkunnig 
om att jag var från Stockholm ba 

han tolken fråga om jag visste hur 

det skulle gå med hans ansökan h°s 

järnvägsstyrelsen om ersättning 01 

flera ihjälkörda renar, och värst a 
allt hans bästa, oersättliga lapphun 

Det var nu flera månader se'n han m 
• • * * , ti o • 

sänt sin skrivelse, men förgäves 
de han hört efter svaret på station«11' 

S t r a n d - K o f t o r  
stort urval. 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  3 

OfJeiiHigajiöjen. 

. |LLA TEATERN . 
U varie afton kl. 8 e. m. 

«"-i*'' v9-

en pH» bland I"«0'-

Friluftsteater. 
afton kl. 8. 

pen «iilsinnade svartsjukan 
Lisebergs 

Varje afton kl. 8. 

Teatern. NVa 
Varje kväll kl. 8 

Revyn. 

slottskogens Friluftsteater. 
Minn: Gerda Thomée och Carl Barcklind. 

D're Varje afton kl. 8 

eästningsfångarne. 
Tel. 12084 kl. 12—2. 

1 Vita 
I slottsskogen | 

I MUSIK VARJE AFTON | 
av en avdelning ur 

I Göteborgs Symfoniorkester. 

I 

H a  1 1  å  S e m e s t e r f i r a n d e !  

Björkö pensionat och Café 
rekommenderas. 

Fru Tekla Carlsson. Tel. Bohus-Björkö 6. 

4 

-Var lunchar man-

bäst? 
Aggers Sommarkrass 

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

Terassen 
förstklassig konditori och lunch-
seroering. 

Vit a Bandet 
Kungsgatan 4) - Telefon 107 89 

Vollmers JTleeths, Thesalong 

B l i v  m e d a r b e t a r e  i  

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

Fàgelstakurserna i sam 
hällskunskap öppnade. 
På Andrakammarledamoten fröken 

Elisabeth Thams egendom Fågelsta 
öppnades den 11 juli en i sitt slag 
' vårt land enastående föreläsnings; 
kurs i samhällskunskap, vilken sanno; 
likt för deltagarna skall bliva lika 
minnesvärd som instruktiv. Samtliga 
deltagarne, alla av Kretsföreningarna 
av frisinnade kvinnor utsedda om: 
bud, äro under föreläsningskursen 
röken Thams gäster på Fågelsta. 

Bland föredragshållare må nämnas 

™ ^romee, fröken Anna 
itlock, fröken Hermelin från 

andströmska seminariet i Stockholm, 
ör attarinnan fru Elin Wägner och 

skådespelerskan fru Manda Björling. 

Vet ni något sätt att 
spara husligt 

arbete? 
Jag är säker, att det finns många 

husmödrar som önska, att de hade 
mer tid och krafter för sina ideella 
uppgifter, mer möjlighet att tillfreds
ställa sina andliga behov. Men tid 
och krafter räcka inte, hur man än 
strävar. Tankarna hinna så föga 
höja sig från det ständiga kretslop
pet av omsorger, kroppen blir trött. 

Våra hushåll ha blivit befriade 
fran en del sysslor, som nu göras av 
hantverkare och fabriker, men i stäl
let ha vi fått så många fler sysslor 
genom de stegrade fordringarne på 
livet. Matlagning, dukning, barnens 
skötsel och framför allt renhållnin
gen är mycket mer invecklad och tar 
mycket mer tid än förr. Förr fanns 
i de flesta hem en hel stab av kvin
nor, som hjälptes åt med alla sysslor 
och med att sköta och se efter bar
nen. Nu har husmodern i ett bildat 
hem med stora fordringar på nog
grannhet, ordning och renlighet ofta 
blott en person till hjälp, eller är hon 
alldeles ensam. I det senare fallet 
blir det oftast så, att hon aldrig en 
stund på dagen får vila från praktis
ka bestyr. 

Men — en god del arbete kunde 
göras fortare, om vi hade mer prak
tiskt inrättat i hemmen. En del för
bättringar kunna vi göra, genom att 
lära av varandras erfarenhet. Vi 
kunna arbeta på, att få hemmen mer 
praktiskt inredda, när husen byggas 
och husgerådet anskaffas. 

"Det går så lätt att sköta ett hus
håll i Amerika", sade en fru, som 
varit där i många år. "Jag hade in
gen jungfru, när barnen voro små, 
och ändå gick det så bra. Allting gick 
så fort och lätt i Amerika." 

Varpå beror det? På de praktiska 
anordningarna. Framför allt på orga
nisationen. Den unga frun hade bott 
i en villastad. I var villa fanns cen
traluppvärmning från källaren. Ett 
antal familjer förenade sig om en 
karl, som var morgon och kväll fyll
de på kol i alla villorna. Han anskaf
fade också- kolen. Familjerna hade 
inget besvär alls med uppvärmnin
gen. 

Matvaruindustrien drivs ju i Ame
rika i stort, och därför blir det ofta 
för en liten familj billigare att till 
middag köpa ett par burkar lagad 
mat — och middagen göres på en 
kvart. 

Hur kan inte arbete sparas, genom 
att man får hyra en dammsugare — 
och renligheten vinner också därpå. 

Nå, alla de fördelar genom prak
tiska anordningar och organisation, 
som finnas i en stad i Amerika, kun
na vi inte skaffa oss i alla hem, åt 
minstone inte på en gång. Och inte 
gärna på landet. 

Men en husmoder kan ha lärt nå
got praktiskt i ett arbete, en annan i 
ett annat. Och så kunna vi lära var-

r 
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andra. Många gånger är det lika en
kelt som med Columbi ägg. 

Låt oss int komma med några lä
roböcker i hushåll — det bleve för 
långt både att trycka och att läsa. 
Bara med var och en sitt ägg à la 
Columbus. Helt anspråkslöst och 
kort ! 

Säkert ha många av oss önskat, att 
vi, när vi satte bo, haft den erfaren
het, vi nu ha. Så att vi inrättat oss 
praktiskt, att vi! köpt möbler, som 
varit lätta att rengöra och som tålt 
vid barn i huset. 

Låt oss ge de förlovade några råd, 
korta och enkla, så att de akta sig för 
att skaffa sig de opraktiska saker vi 
kanske köpt ! 

Och det viktigaste av allt — låt 
Oss förenkla våra vanor, förminska 
våra anspråk ! Ingenting vinns utan 
arbete, eget eller andras. Vilja vi 
vinna någon tid från det materiella 
arbetet, så få vi inskränka våra ford
ringar på lyx. Eller ändra våra be
grepp om, vad som är lyx. Det finns 
ju ännu familjer, som ha fler rum, 
än de egentligen behöva, men som 
stå där blott för att städas. Stäng 
av ett i vardagslag, åtminstone un
der den kalla årstiden! En liten fa
milj kan ju gärna ibland äta i köket, 
om detta är trevligt och ordentligt. 
Åtminstone på kvällarna, när arbe
tet är slut. 

» 

Det mesta arbetet i onödan kom
mer dock —-ja, vad anse mina lä
sarinnor: på vilket konto? För min 
del tror jag på klädernas. Jag skulle 
vilja ge ett par enkla råd, som jag 
själv försöker följa. Det första är.: 
gör kläderna enkla till snittet, utan 
många lätt förargliga garneringar! 
Det andra : ändra inte i onödan edra 
egna och barnens kläder! Begagna 
dem, sådana de äro, även om moder
na växla, eller häng undan dem, tills 
de bli moderna igen -— ty det blir de 
förr eller senare. Gör inte mycket 
arbete med att av ett gammalt plagg 
och några nya tillägg söka göra ett 
nytt plagg. Det kostar mer arbete 
än att sy ett nytt, sätt inte nya klu
tar på gammalt kläde ! Använd edra 
kläder, som de äro, så länge ni anse 
er kunna ha dem, och ge sedan bort 

Dam 
Benkläder ' 

P R I M A  B O M U L L  

att 

Färger: 

Grå, blå, lila, 
marin, svarta 

och vita 

Sluten modell 

2: 40 2: 75 

Sluten modell 
knäppa i sidorna 
2:85 3:15 

• A. Jönsson & Co. > 
Specialaffär för Tricotvaror 
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som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon« 

stens och litterär 

t u r e n s  o m r å d e  

läser man 

n u m e r a  

GOTEBORGS HffllDELS-
ocn SJÖFARTS-TIDNING 

v__ .J 

Duktyger  och  
Vita Vävnader 

till fabrikspriser. 
ALMEDAHLS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 

Kungsgatan 55. 

dem, om de passa därför, till sådana 
som gå i grovarbete och kunna ha 
dem litet till! 

Det var ett par bidrag. Låt oss 
var och en dra sitt strå till stacken. 
Komma vi alla med våra korn så 
— ! Men inga avhandlingar ! 

Om fruarna hittills i tidningarna 
ha överbjudit varandra i att hinna 
allt, att göra det omöjliga ifråga om 
praktiskt arbete, så låt oss sätta i 
gång en annan tävlan. Inte precis 
att arbeta litet, men att arbeta prak
tiskt i den andra meningen ! Att inte 
göra något överflödigt materiellt ar
bete, så att vi inte få tid över för vår 
andliga uppgift. 

Att låta det praktiska arbetet vara 
inte mål utan medel att nå det större 
medlet: ett hem för lugn och glädje, 
ett hem, där de andliga krafterna tri
vas och växa. För våra barns hela 
liv, ja, för evigheten. Ragnhild. 

Skodon 
Bäst 

och största urval 
Billigast. 

51 Kungsgatan 51 
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De bästa HANDSKÅR 
och det rikaste urval 

Drottningg. 42 HANDSKK0MPAN1ETÎ&79 

t 
OLGA ÖSTMAN. 
Den 9 juli ingick sorgebudet att 

kassörskan på Göteborgs Morgon
posts räkenskapskontor, fröken Olga 
Östman efter en långvarig sjukdom 
avlidit. 

Härmed har en vänsäll och i ovan
ligt hög grad avhållen personlighet 
förlorats för en vidare krets av vän
ner och bekanta. Född i Sundsvall 
år 1867 inträdde hon tidigt på kon
torsbanan och blev på densamma en 
för sitt plikttrogna och dugliga arbe-

Selma Sjöberg's 

DAMFRISÉRSALONG 
Kungsgatan 63. Rikstelefon 4717. 

R e k o m m e n d e r a s .  
OBS.! Hedsatta priser. 

te högt uppskattad kraft. Sedan mer 
än 20 år tillbaka tillhörande Göte
borgs Morgonposts ekonomiavdelning 
betyder hennes bortgång för denna 
tidning en kännbar förlust. En in
tresserad medlem av Kvinnliga kon
toristförbundet sedan 1907, har hon 
vid många tillfällen bevisat detta sto
ra tjänster, ehuru hennes strängt upp
tagna tid ej medgav ett personligt 
deltagande i föreningslivet. 

Resterande Lagret 
överblivna 

Kjolar Dräkter Kappor 

Korsgatan 
Linnégatan 

(Eftertryck förbjudes). 

an v'"e ha 12 kronor per ren. Nu 
han fylld av oro f^r utgången 

kunde ej, sova om nätterna av 
ngslan -^- de andra inte heller, sade 

n' ^an talade i klagande ton, 
n alla lyssnade och • tycktes 

hans bekymmer. 

ning^ ^ac^e natur%tvis 'nga upplys 

Mystik. 
Av 

Baronessan ALEXANDRE DE SODCANTON. 

me-
dela 

statsmiri 
ge, men lovade skriva till 

'igen ^'niStern som iag kände person-

(Forts, i nästa n:r.) 

genorif "fefn set^an verkligen glädjen att 
ko Mikko KT^r'ilaS m°der" överbringa Bik-
med säkert-,,,» , pet att ersättningen skulle 
dersöknincr men först efter un-
att söka Påskynda0*0""' V'lka ha" It>Vadf 

C 
Översättning för Kvinnornas Tidning från 

ett ännu otryckt manuskript av — e. 

(3) 

Richard Harding drog gardinen åt 
sidan. Han betraktade de båda fram
för sig en sekund. Den första blic
ken hade gjort situationen klar. 

Utan ett ord satte han sig vid kvin
nans fötter i en tvär och dyster tyst

nad. 
"Var är Mohammed", utropade 

hon plötsligt, reste sig till hälften från 
divanen och klappade i händerna för 

att tillkalla tjänaren. 
"Säg till om musik, bär hit vatten

piporna, i kväll röka vi hashish. 
"Se", sade hon plötsligt med låg, 

vibrerande röst, "det kom jag över i 
Edfu i dag." Och underifrån en av 
kuddarna drog hon fram en liten bla, 

emaljerad dosa. "Detta är", sade 
hon, "en välluktande salva. En gam
mal man, som bor nära templet, äger 
hemligheten om dess sammansättning. 
Hans far och farfar ägde den före 
honom och så vidare längre och läng
re tillbaka, tusende och tusende år. 
Nu för tiden vet ingen mer att den 
finns. Det är århundraden sedan nå
gon såldes just av detta skäl. Men 
något litet finnes alltid 'på lager', och 
något litet tillverkas varje år. Hem
ligheten går i arv från far till son. 
Det var gudinnan Hathor själv, som 
beställde den första salvan, och med
delade receptet, och det var när hon 
kom vid nymånen i månaden Epiphi 
för att möta sin gemål, Horus..." 

Båda männen betraktade henne 
nästan skräckslagna. 

"Det är den mest utsökta arom", 
sade hon och gned in något litet på 
männens händer. "Har ni någonsin 
känt en så härlig doft? Den tyckes 
utgå från själva kärlekens gudinna." 

Den berusande natten, som gnist
rade av stjärnor, som tycktes fylld 
av heta önskningar, svepte dem in 
under sina mäktiga vingar . . . 

Nästa morgon begåvo de sig åter 

till "Tystnadens tempel" för att mera 
ingående och i detalj studera dess 
skönhet och under, dess hieroglyfer 
och reliefer. De besökte först de små 
kapellen bakom "Det allraheligaste". 
Senare på dagen härskade i dessa 
fullkomligt mörker i kontrast till det 
bländande solljuset där ute. Alla ka
pellen hade olika, mycket tilltalande 
namn : "Segerns kapell", "De lyftade 
vingarnes kammare", "Solgudens 
tronrum", "Kammaren där 'Utdela-
ren av solsrålar' bor". 

Just när de slutat beskåda kapel
len var det middag. De stego oför
berett ut i en inre tempelgård, obarm
härtigt fylld av den förtärande glan
sen från solen i zenith. 

Under några sekunder stodo de 
båda männen som förlamade under 
den förintande hettan. Men plöts
ligt, oväntat funno de sig ledda upp
för ett par trappsteg in i ett litet vac
kert kapell, bestående blott av pelare 
i stället för av väggar, och ett blått 
tak, strött med silverstjärnor och en 
fresko-målning, som framställde en 
konung och en drottning, som offra 

till Horus och Hathor. 
De sutto och blickade oförsiktigt 

ut i det bländande solljuset vid den
na timme, då allt är glöd, då solen 
är envåldshärskare, då hon tyckes 
pocka på livets högsta arbetskraft, 
och på samma gång förlamar den, 
genom att skänka ett övermått av si

na gåvor. 
"Si, detta är Rå, solgudens glans !" 

sade hon, kvinnan, med en handrö
relse mot tempelgården, där luften 
tycktes skälva och flamma. 

"Middagen är sinnebilden av vild, 
otämjd kraft, av, livets högsta glans, 
av kamplust, av viljan att segra." 

"Dagen tillhör solguden, i hans o-
kuvade makt ; natten tillhör Hatha, 

kärleken." 
De båda männen fattades av en 

egendomlig svaghet. De kände sig 
som lyftade, svävande i en gyllene 

dimma. 
Hennes röst nådde dem liksom från 

ett långt avstånd . . . "ty varför käm
pa männen, vad är grunden, vad är 
målet, vad är segern — kärleken !" 

"Ja, det är enda sättet'', sade 
Richard Harding bestämt, "en av oss 
måste försvinna ! På detta vis går 
det inte längre. Vi älska henne båda 

två för mycket nu för att kunna ut
härda så här." 

De båda forna vännerna stodo mitt 
emot varandra ; bittert hat rasade i 
deras hjärtan. "Bättre att slåss tills 
en av oss blir på platsen. Den bäste 
blir kvar och erövrar henne. 

"Du har rätt", sade Winterfield, or
den ljödo skarpa och sköra, som när 
man krossar glas. 

De hade smugit sig ut tillsammans 
sent på eftermiddagen och lämnat 
henne ensam i sin siesta under det 
jämförelsevis svala, skuggiga tältta
ket. Sida vid sida skredo de fram 
i den öppna pelargången på templets 
yttersida, där i forna dagar Horus 
präster |ysta gledo fram och tillbaka, 
innan de inträdde i templet för att 
frambära offren under de långa och 
mångartade ceremonier, som tillhör
de tempel-tjänsten. Charles Winter
field och Richard Harding stannade 
mitt emot varandra; de beslöto, att 
en av dem måste dö. På natten 
skulle de smyga i land från sin daha-
biyeh tillsammans. Blott en skulle 

återvända. 
Dagen nalkades sitt slut. Den ned

gående solen sände långa gyllene lan-
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länderna naturligtvis, världsrikenas 
innehavare med deras överlägsna ma
teriella kultur, deras rikedomar och 
övermodiga erövrareplaner. "Det är 
ju från England sjukdomen kommit", 
säger Phillips. Vem har inte träffat 
dessa välklädda, världsvana, domine
rande engelskor, som bilda rörelser, 
starta salonger och idka välgörenhet 
i alltjämt samma aldrig helt tillfreds
ställda begär att göra sig, samma ner
vösa skräck för det gapande tomrum 
deras liv innerst måtte gömma! Vem 
har inte mött de eleganta, gyllenblon-
da kvinnliga engelska socialisterna 
med deras svärmeri för bolsjevismen, 
stadda på ett evigt kringresande från 
kongress till kongress, ett evigt talan
de, intrigerande, startande av nya rö
relser — vad som helst, tycks det, 
bara inte tystnad, stillhet, de närmas
tes krets, barnahänder att stödja, tyst, 
osett arbete, ett livsverk att trofast 
vårda och älska livet genom ! Se vi oss 
om finna vi den nog på närmare 
håll än både i England och Amerika ! 
Alldeles som den amerikanska film-
och skenkulturen sorgligt nog inte 
börjar vara oss alldeles främmande! 
Dock tro vi knappast att Phillips, 
bortskämd som han var, skulle ansett 
oss värda sitt krut. 

Säga vad man vill om den svenska 
(kvinnan, bortskämd är hon sällan. Det 
är inte den skyddade, sysslolösa fa
miljeflickan, som hos oss är littera
turens populära flicktyp, utan den 
säkra, hurtiga och arbetsamma "själv
försörjande". Dilettantiska societets-
damer, som vilja "göra sig" genom 
socialt arbete, sakna vi visserligen in
te, men i allmänhet är den sociala ar-
beterskan hos oss ingen dilettant, utan 
energiskt flärdlöst och tillgivet verk
sam för sin sak. 

En svensk Phillips skulle då ha lät
tare att finna ämne för sin satir bland 
den välbergade men alls icke fashio
nabla svenska medelklassens fruar. 
Ehuru deras fel äro raka motsatsen 
till de nervösa, jäktande, utåtvända 
amerikanskornas — för mycket passi
vitet, där dessa ha för litet, ett alltför 
överdrivet vårdande av hem, barn och 
make ! 

Ty man kan inte komma ifrån att 
har en kvinna två tjänare och inte 
flera än det numera vanliga antalet 
barn, kan hon knappast med bara sitt 
hems skötande fylla en förnuftig ar
betstid. 

Man kan visserligen inbilla en man 
det — vad kan man inte inbilla man
nen, då det gäller kvinnans helgade 
område = hemmet? hur ofta har jag 
inte invärtes utropat det, när jag sett 
mäns andakt inför den trötta helgon-
min, varmed vackra fruar efter en 
dag på Kompaniet talade om hur myc
ket deras hem gav dem att göra ! Men 
var står det skrivet, att icke en viss 
norm, riyttighetsnorm bör gälla ä^en 
för oss kvinnor? Varför fordrar man 
inte mera plan, förnuft och metod av 
de goda fruar, som skryta med att 
hemmet tar hela deras tid. Då det 
bara behövdes litet planmässighet för 
att hemmet inte skulle göra det för 
att de' skulle få tid övrig att läsa, att 
rekreera sig, att se sig. om i världen 
och hjälpa till i samhällsarbetet utom 
hemmet? Inte bör väl brist på orga
nisationsförmåga anses som en dygd? 
Men det har inte gått upp ännu var
ken för dessa kvinnor eller deras män 
att även kvinnan inte bara ansvarar 
inför sig själv eller sin man hur hon 
sköter sin tid och sina krafter, vilken 
summa av nyttigt arbete, produktivt 
inflytande, värde, med ett ord, för 

hemmet och samhället hon får ut av 
dem, utan att hon ytterst ansvarar in
för samhället självt! 

Men nog om detta, som jag för öv
rigt utförligare behandlat på annat 
håll.* 

För att återvända till Phillips är det 
just svagheten med hans kritik av den 
nya amerikanska kvinnotypens dår
skaper och fel, att han så tydligt talar 
ut från den gamla uppfattningen. 
Hans miljonär tydks inte anse att hans 
miljoner förplikta honom till någon
ting gentemot det samhälle, vari han 
förtjänat dem. Då Godfrey Loring 
anklagar sin hustru för att hon för
summar sina plikter är det en under
ordnad han anklagar, inte en inför 
samhället medansvarig. 

Men den amerikanska civilisationen 
är kanske för ung för att detta de
mokratiska ideal av gemensamhetsan-
svar — som för att citera A. Bennet 
är en kulturprodukt, vilken kommer 
mycket sent, långt efter sedan konst 
o. litteratur visat sig — skall ha hun
nit utveckla sig inom den. Och Phil
lips är en typisk amerikan — hur 
mycket visar han omedvetet, då han 
låter sin hjälte, Margots far, anklaga 
sin hustru för den förvända riktning 
dotterns uppfostran fått — alldeles 
som om han inte också själv borde 
sett till den! Han förtjänar pengar
na — därmed nog. 

Men inte ens en Edna Loring borde 
behöva sitta och vårda en mans hem, 
som aldrig är hemma. Han ger henne 
inget intresse i stället för det arbete 
hans rikedom tar från henne. Visser
ligen skulle hon bli förtvivlad om hon 
fick ett nytt — men till en sådan 
kvinna blev hon uppfostrad av en mor 
och far. Det falska kvinnoidealet Phil
lips satiriserar, med dess ytliga förfi
ning och inre rotlöshet, har dock man
nen främst hjälpt till att creera. Låt 
oss hoppas att det är ett gott tecken 
att han nu vänder sig från sin egen 
skapelse ! 

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

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,650,000:— 

Fullständig bankrörelse» 

ETT BRÖLLOPSTRL 

•"Fruarnas problem", Samtal och brev, 
Tidens Förlag 1918. 

Försök icke att för tidigt bliva 
man, ty då blir du också gubbe för 
tidigt. Es. Tegnér. 

* 

Kvinnan har mera själ, mannen 
mera geni. Kvinnan iakttager, och 
mannen drager slutledningarne. 

Rousseau. 
* 

• En svag människa väntar på till
fället, en vanlig tar emot det, en stoi 
skapar det. A. Törneros. 

* 

Ett vredesutbrott har ofta alls in
genting att skaffa med den sak, som 
skenbart framkallar det. När ett glas 
är fyllt till brädden, behövs det en
dast en droppe för att få det att rin
na över, och det betyder ingenting 
av vad slags vätska droppen är. 

* 

Man förväxlar ofta kunskap med 
bildning och vrider därigenom hela 
uppfostringsfrågan på sned. — Kun
skaper kunna vara förenade med en 
stor sinnets råhet. 

* 

Den otvungna lydnaden är hos bar
net första ljusningen av en högre 
natur, och * den oskyldiga varelsen, 
som med gränslöst förtroende blic
kar upp till sin fader, hyllar redan 
ovetande förnuftets majestät. 

AV 

SELMA LAGERLÖF. 

Genom författarinnans älskvärda tilU 
mötesgående har Kvinnornas Tidning 
satts i tillfalle att här nedan återgiva ett 
bröllopstal av d:r Selma Lagerlöf. Det 

• vackra talet, vars ideella maning är ägnad 
att finna genklang hos en vidare läsekrets, 
Jiölls vid den bröllopshögtidlighet den 2 
juni, då en dotter till författarinnans bro= 
der, doktor K. D. Lagerlöf i Kungälv, ex. 
apotekaren fröken Märta Lagerlöf, sam= 
manvigdes med advokaten Karl Axel 
Winge, och vid vilken festlighet författa= 
rinnan var personligen närvarande. 

Det har blivit sagt om människorna, att de kunna förliknas vid ett 

tåg av vandrare, som i natt och mörker draga fram på en ödslig väg. 

De främsta i tåget bära facklor, som de en stund behålla i sin hand, 

varefter de lämna dem till de efterföljande och själva försvinna i 

mörkret. På samma sätt går det med de nya fackelbärarna, de också 

få en liten stund hålla i facklorna, sedan måste de lämna dem till de 
efterföljande och försvinna. 

Det unga par, som i dag blivit förenat, är med på denna mänskliga 

hetens vandring. Det går ännu framåt lyst av fackelskenet från sina 

föregångare, men en tid skall komma, då de själva få facklorna i sina 

händer. De skola vandra glada i det strålande skenet, tills det en 

gång blir deras tur, att lämna dem till nya släkten. 

Vad man härmed velat inskärpa, det är väl först och främst, att 

människorna numera inte äro nybörjare eller avslutave, utan fortsättare. 

Vi äro alla länkar i en kedja, grenar på ett väldigt träd, delar av ett 

stort sammanhang. Och vad jag först och främst vill önska brud och 

brudgum det är, att de av det rika arv från hem, från släkt och från 

hela vår kultur, som tillfaller dem, måtte veta att bevara det bästa, 

att de måtte lyckas att föra med sig in i sitt nya liv det bästa av 

sedvänjor, av minnen, av åldrig visdom och levnadsvett. 

Och så för det andra, när deras föregångare äro borta, och de själva 

bli fackelbärare, må det då bli dem förunnat, att få ge något nytt, att 

få sända några strålar av nytt ljus in i mänsklighetens mörker. Må de 

under detta arbete få njuta framgång och lycka och få bära ljuset högt 

upp i ålderdomen utan att avbrytas av ohälsa eller annan vanmakt. 

Men till sist vill jag önska, att när deras tur kommer att i andras 

händer lämna facklorna, de må kunna göra detta med lugnt mod och 

i glad tillförsikt, att de, som följa efter, skola föra verket vidare med 

liknande lycka. Och att de med glädje må kunna se tillbaka på sin 

levnad i medvetande, att det inte fordras av oss människor att avsluta 

och fullända, endast att hålla det andliga vid liv under släktets eviga 

vandring. 
Leve brudparet! 

A K T I E B O  L A G E T  

G Ö T E B O R G S  B A N K  
goteborg stockh 

1 0 0  a v d e l n i n g s k o n t o r  i  v ä s t r a  o c h  ö s t r a  S v e r i g e  

Grundad År 1848 
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Emottager penningar å sparkasse-, kapital- och depositionsräkning « 
högsta gällande ränta. 

Utlämnar hemsparbössor. 
Bankens notariatavdelning förvaltar föreningars och kassors medel e 

skilda förmögenheter samt testaments- och förmyndaremedel. 
Obligations- och fondavdelningar. 
Fullständig bankrörelse i övrigt. 
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JAG TVATTAR SJAIV 
MEN ENDAST MEO 
MERKURTVÅL 

MAN S KALT. AKTA 
SINA KLÄDER 
OCH HÄNDER 

Hos Bikko Mikko. 
Av Ann Margret Holmgren. 

Det var med en viss spänning jag 
motsåg det ögonblick då jag skulle 
träda in över gränsen till polarriket, 
och jag skyndade in på stationen 
"Polcirkeln" för att sända hälsningar 
till vänner och bekanta på vykort 
som gåvo bilden av de snömängder i 
vilka jag befann mig. 

Jag hade fått en oemotståndlig 
längtan efter att se våra två främ
mande folkslag, lappar och finnar i 
deras naturliga omgivning. Allt jag 
hade läst och hört om dem hade 
fängslat min fantasi, och de hade 
länge haft ett rum i mitt hjärta. 

Nu satt jag och drömde om detta 
möte medan jag for genom deras 
hemland. Mörkret föll över den vita 
ödemarken. Stjärnhimmeln var över
skyld av snömoln och ingen mänsk
lig boning syntes till, mil efter mil. 
Ensam satt jag i den svagt upplysta 
kupén och tänkte på hur litet tack
samma vi svenskar äro mot det van
dringsfolk som i dessa karga och o-
fruktbara näjder utvinner så mycket 
god mat åt oss genom sin vård av 
renhjordarna, under ständig kamp 
med det hårda klimatet och den glup

ska vargen och i idelig oro för att 
överträda de obegripliga myndighe
ternas stränga förordningar. 

Plötsligt saktade tåget farten. Lo
komotivet utstötte gälla signaler, 
skrik och rop hördes. Tåget stanna
de men fortsatte småningom med 
snigelgång tills det åter stod stilla för 
att ånyo ta fart* När konduktören 
äntligen kom in, fick jag veta att en 
renhjord varit inne på banan och att 
alla försök att jaga bort den länge 
varit fruktlösa. Ingen hägnad hind
ra renarna att gå på linjen och då 
följa de ibland sin smak att traska i 
det bekväma spåret. Men denna olov
liga närgångenhet få de ibland um
gälla med livet. 

Tågföraren blir rasande på de hin
dersamma djuren och frestas att kö
ra på. 

En dryg timme försenade kommo 
vi till Kiruna. Jag uppsökte genast 
fru Eva Lundgren, som jag under 
min färd hört kallas "lappars och 
finnars moder". Hon fruktade att 
jag kommit för tidigt att få se lap
parna på deras flyttning mellan Abi
sko och Paracka, då de alltid göra 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
Rekommenderas ! 

HALLBERGS 
Kungl. Hovjuvelerare. 

Bästa varor och billigaste priser. Skandi 
naviens största fabrik för Juvel-, Ould. 

Silver- och Nysilverarbeten. 

ett uppehåll i Kirunas närhet. Först 
mot slutet av månaden brukade de 
höras av. 

Men ödet gynnade mig. Bäst vi 
sutto i hennes vackra salong anmäl
des att en lapp var i köket. Frun sa
de till att en trästol skulle bäras in 
"för man vet aldrig om något blir 
kvar i stolen efter en lapp". Stolen 
ställdes mitt på golvet, och in kom 
en vaggande kropp ljudlöst glidande 
med snabba steg, en liten lappgubbe, 
som såg ut som en urmänniska, det 
fulaste jag nånsin sett. Hans hår 
var hoptovat till en väldig tuva som 
låg som en bredskyggig hatt över hu
vudet. Någon kam hade väl aldrig 
varit i beröring med denna hårmas
sa. Hans näsa hade på mitten fått 
det infallet att svänga upp sig nära 
nog i rät vinkel för att så göra en 
pikant avslutning i form av en me
delstor potatis. Ögonen försvunno 
i ansiktet, som var liksom bara näsa 
och hår. 

Fru L. räckte honom handen och 
sade : Päjvä, och jag gjorde detsam
ma. Så satte han sig på den fram
satta stolen med den elektriska kro
nan strålande över det sällsamma hu
vudet, i vilket han flitigt rev sig med 
de smutsiga små händerna. Hans 
namn var Sarre, och han var kate-
ket i sin lilla stam och kallades där 
"Babin Anti", d. v. s. präst-Anders. 

Fru L. relaterade undan för undan 
deras samtal på finska. 

Hon sade till honom att han inte 
fick spotta på hennes vita golv och 
vita golvmattor — "dti ser hur fint 
och snyggt här är". 
Han lovade ödmjukt att inte spotta 
på hennes golv, och höll ord. Eljes 
spotta lapparna så det rykér om dem. 

Babin Anti såg sig noga omkring 
i den ovanliga omgivningen. Plötsli
gen väcktés hans uppmärksamhet av 
en uppstoppad örn med utbredda vin
gar. I ett nu kilade han fram och 
beskådade den från alla sidor i hög
sta förundran och förtjusning. Ett 
stort vargskinn däremot, efter en 
varg som slagit ihjäl hundra av de 
bästa renarna för en lapp, harmade 
honom att se. Han stampade och 
knöt sin lilla näve hotfullt mot det. 

När fru L. fick lappbesök brukade 
hon traktera sina gäster med kaffe, 
deras älsklingsdryck, men en gång 
hade Babin Anti fått bärvin, och nu 
frågade han, om hon inte hade något 
kvar av "det där bärvattnet som var 
så sött och gott". Spirituösa förtä-
res ej av laestadianska lappar, men 
det lindrigt alkoholhaltiga bärvinet 
hade tydligen lämnat det angenämaste 
minne hos absolutisten. Det var emel

lertid slut, och Babin Anti såg myc
ket missräknad ut. 

Mina efterlängtade' lappar funnos 
således inom räckhåll. Nästa dag 
skaffade fru L. mig en tolk, en ung 
köpman som hade bott långa tider 
hos dessa lappar, och kände deras 
vanor, språk m. m. 

Vi begåvo oss av, väl stuvade i en 
riska, ett av de behagligaste fordon 
i världen. Den härliga finnhästen 
Freja flög fram med oss över stock 
och sten genom vildmarken under en 
hög och blixtrande stjärnhimmel. 
Kusken hade ingen aning om var 
man skulle söka lapparna, ty inea. 
spår syntes i den nyfallna snön. 

Efter en halv timmes snabbkör-
ning på måfå hördes hundskall och 
snart. syntes rök stiga upp i eldsken 
i en liten skogsdunge. Vi voro fram
me vid lapplägret och stannade vid 
närmaste kåta. 

Enligt lappens sed går han inte ut 
och tar emot sin gäst utan denne får 
själv lyfta upp ingångsfällen och sti
ga på. Jag följde tätt efter tolken 
och hälsade alla där inne på samma 
sätt som han gjorde. Jag lade armen 
ömt om deras skuldra och snuddade 
med kinden mot deras kind och sade: 
"Pourris Pourris", de sågo vänliga 
ut och jag bjöds strax sitta på deras 
lilla värdeskrin, som lyftes fram åt 
mig. Tolken slog sig övat och vant 
ned med benen i kors på rismarken. 

Jag fick en ung lapp på vardera si' 
dan om- mig. Om det var för att 
bevaka skrinet eller av artighet och 
vänlighet mot mig vet jag inte, men 
de satte sig riktigt tätt och gott intill 
mig, så jag fruktade det värsta, ja? 
som hade anledningen till fru L:s 

trästol i färskt minne. 
Jag återfann Babin Anti och hans 

hustru Katharina med en sannskyldig 
häxfysionomi, fårad som en djuP" 
plöjd åker och med en snugga i fflua 

Stammens överhuvud var MikkeJ 
Mickelson, vanligen kallad Bikko 
Mikko. Han var ett slags lappol's 

eller ordningsman och gjorde e" 
myndigt och pålitligt intryck. 

Så fort han gjort sig underkunnig 
om att jag var från Stockholm ba 

han tolken fråga om jag visste hur 

det skulle gå med hans ansökan h°s 

järnvägsstyrelsen om ersättning 01 

flera ihjälkörda renar, och värst a 
allt hans bästa, oersättliga lapphun 

Det var nu flera månader se'n han m 
• • * * , ti o • 

sänt sin skrivelse, men förgäves 
de han hört efter svaret på station«11' 

S t r a n d - K o f t o r  
stort urval. 
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. |LLA TEATERN . 
U varie afton kl. 8 e. m. 

«"-i*'' v9-

en pH» bland I"«0'-

Friluftsteater. 
afton kl. 8. 

pen «iilsinnade svartsjukan 
Lisebergs 

Varje afton kl. 8. 

Teatern. NVa 
Varje kväll kl. 8 

Revyn. 

slottskogens Friluftsteater. 
Minn: Gerda Thomée och Carl Barcklind. 

D're Varje afton kl. 8 

eästningsfångarne. 
Tel. 12084 kl. 12—2. 

1 Vita 
I slottsskogen | 

I MUSIK VARJE AFTON | 
av en avdelning ur 

I Göteborgs Symfoniorkester. 

I 

H a  1 1  å  S e m e s t e r f i r a n d e !  

Björkö pensionat och Café 
rekommenderas. 

Fru Tekla Carlsson. Tel. Bohus-Björkö 6. 

4 

-Var lunchar man-

bäst? 
Aggers Sommarkrass 

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

Terassen 
förstklassig konditori och lunch-
seroering. 

Vit a Bandet 
Kungsgatan 4) - Telefon 107 89 

Vollmers JTleeths, Thesalong 

B l i v  m e d a r b e t a r e  i  

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

Fàgelstakurserna i sam 
hällskunskap öppnade. 
På Andrakammarledamoten fröken 

Elisabeth Thams egendom Fågelsta 
öppnades den 11 juli en i sitt slag 
' vårt land enastående föreläsnings; 
kurs i samhällskunskap, vilken sanno; 
likt för deltagarna skall bliva lika 
minnesvärd som instruktiv. Samtliga 
deltagarne, alla av Kretsföreningarna 
av frisinnade kvinnor utsedda om: 
bud, äro under föreläsningskursen 
röken Thams gäster på Fågelsta. 

Bland föredragshållare må nämnas 

™ ^romee, fröken Anna 
itlock, fröken Hermelin från 

andströmska seminariet i Stockholm, 
ör attarinnan fru Elin Wägner och 

skådespelerskan fru Manda Björling. 

Vet ni något sätt att 
spara husligt 

arbete? 
Jag är säker, att det finns många 

husmödrar som önska, att de hade 
mer tid och krafter för sina ideella 
uppgifter, mer möjlighet att tillfreds
ställa sina andliga behov. Men tid 
och krafter räcka inte, hur man än 
strävar. Tankarna hinna så föga 
höja sig från det ständiga kretslop
pet av omsorger, kroppen blir trött. 

Våra hushåll ha blivit befriade 
fran en del sysslor, som nu göras av 
hantverkare och fabriker, men i stäl
let ha vi fått så många fler sysslor 
genom de stegrade fordringarne på 
livet. Matlagning, dukning, barnens 
skötsel och framför allt renhållnin
gen är mycket mer invecklad och tar 
mycket mer tid än förr. Förr fanns 
i de flesta hem en hel stab av kvin
nor, som hjälptes åt med alla sysslor 
och med att sköta och se efter bar
nen. Nu har husmodern i ett bildat 
hem med stora fordringar på nog
grannhet, ordning och renlighet ofta 
blott en person till hjälp, eller är hon 
alldeles ensam. I det senare fallet 
blir det oftast så, att hon aldrig en 
stund på dagen får vila från praktis
ka bestyr. 

Men — en god del arbete kunde 
göras fortare, om vi hade mer prak
tiskt inrättat i hemmen. En del för
bättringar kunna vi göra, genom att 
lära av varandras erfarenhet. Vi 
kunna arbeta på, att få hemmen mer 
praktiskt inredda, när husen byggas 
och husgerådet anskaffas. 

"Det går så lätt att sköta ett hus
håll i Amerika", sade en fru, som 
varit där i många år. "Jag hade in
gen jungfru, när barnen voro små, 
och ändå gick det så bra. Allting gick 
så fort och lätt i Amerika." 

Varpå beror det? På de praktiska 
anordningarna. Framför allt på orga
nisationen. Den unga frun hade bott 
i en villastad. I var villa fanns cen
traluppvärmning från källaren. Ett 
antal familjer förenade sig om en 
karl, som var morgon och kväll fyll
de på kol i alla villorna. Han anskaf
fade också- kolen. Familjerna hade 
inget besvär alls med uppvärmnin
gen. 

Matvaruindustrien drivs ju i Ame
rika i stort, och därför blir det ofta 
för en liten familj billigare att till 
middag köpa ett par burkar lagad 
mat — och middagen göres på en 
kvart. 

Hur kan inte arbete sparas, genom 
att man får hyra en dammsugare — 
och renligheten vinner också därpå. 

Nå, alla de fördelar genom prak
tiska anordningar och organisation, 
som finnas i en stad i Amerika, kun
na vi inte skaffa oss i alla hem, åt 
minstone inte på en gång. Och inte 
gärna på landet. 

Men en husmoder kan ha lärt nå
got praktiskt i ett arbete, en annan i 
ett annat. Och så kunna vi lära var-

r 
Vår prima svarta mere, bomulls

strumpa 
t i l l  Kr .  2 :  25  

är oöverträfflig. 
Exp. till landsorten pr postförskott 

ïl.-B. Perd. Lundquist & Co. 
Avd. för strumpor, 

tel. 19957. 

andra. Många gånger är det lika en
kelt som med Columbi ägg. 

Låt oss int komma med några lä
roböcker i hushåll — det bleve för 
långt både att trycka och att läsa. 
Bara med var och en sitt ägg à la 
Columbus. Helt anspråkslöst och 
kort ! 

Säkert ha många av oss önskat, att 
vi, när vi satte bo, haft den erfaren
het, vi nu ha. Så att vi inrättat oss 
praktiskt, att vi! köpt möbler, som 
varit lätta att rengöra och som tålt 
vid barn i huset. 

Låt oss ge de förlovade några råd, 
korta och enkla, så att de akta sig för 
att skaffa sig de opraktiska saker vi 
kanske köpt ! 

Och det viktigaste av allt — låt 
Oss förenkla våra vanor, förminska 
våra anspråk ! Ingenting vinns utan 
arbete, eget eller andras. Vilja vi 
vinna någon tid från det materiella 
arbetet, så få vi inskränka våra ford
ringar på lyx. Eller ändra våra be
grepp om, vad som är lyx. Det finns 
ju ännu familjer, som ha fler rum, 
än de egentligen behöva, men som 
stå där blott för att städas. Stäng 
av ett i vardagslag, åtminstone un
der den kalla årstiden! En liten fa
milj kan ju gärna ibland äta i köket, 
om detta är trevligt och ordentligt. 
Åtminstone på kvällarna, när arbe
tet är slut. 

» 

Det mesta arbetet i onödan kom
mer dock —-ja, vad anse mina lä
sarinnor: på vilket konto? För min 
del tror jag på klädernas. Jag skulle 
vilja ge ett par enkla råd, som jag 
själv försöker följa. Det första är.: 
gör kläderna enkla till snittet, utan 
många lätt förargliga garneringar! 
Det andra : ändra inte i onödan edra 
egna och barnens kläder! Begagna 
dem, sådana de äro, även om moder
na växla, eller häng undan dem, tills 
de bli moderna igen -— ty det blir de 
förr eller senare. Gör inte mycket 
arbete med att av ett gammalt plagg 
och några nya tillägg söka göra ett 
nytt plagg. Det kostar mer arbete 
än att sy ett nytt, sätt inte nya klu
tar på gammalt kläde ! Använd edra 
kläder, som de äro, så länge ni anse 
er kunna ha dem, och ge sedan bort 

Dam 
Benkläder ' 

P R I M A  B O M U L L  

att 

Färger: 

Grå, blå, lila, 
marin, svarta 

och vita 

Sluten modell 

2: 40 2: 75 

Sluten modell 
knäppa i sidorna 
2:85 3:15 

• A. Jönsson & Co. > 
Specialaffär för Tricotvaror 

50 Kungsgatan 50 — 10 Linnégatan 10 
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l  VARJE 

S V E N S K T  H E M  

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon« 

stens och litterär 

t u r e n s  o m r å d e  

läser man 

n u m e r a  

GOTEBORGS HffllDELS-
ocn SJÖFARTS-TIDNING 

v__ .J 

Duktyger  och  
Vita Vävnader 

till fabrikspriser. 
ALMEDAHLS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 

Kungsgatan 55. 

dem, om de passa därför, till sådana 
som gå i grovarbete och kunna ha 
dem litet till! 

Det var ett par bidrag. Låt oss 
var och en dra sitt strå till stacken. 
Komma vi alla med våra korn så 
— ! Men inga avhandlingar ! 

Om fruarna hittills i tidningarna 
ha överbjudit varandra i att hinna 
allt, att göra det omöjliga ifråga om 
praktiskt arbete, så låt oss sätta i 
gång en annan tävlan. Inte precis 
att arbeta litet, men att arbeta prak
tiskt i den andra meningen ! Att inte 
göra något överflödigt materiellt ar
bete, så att vi inte få tid över för vår 
andliga uppgift. 

Att låta det praktiska arbetet vara 
inte mål utan medel att nå det större 
medlet: ett hem för lugn och glädje, 
ett hem, där de andliga krafterna tri
vas och växa. För våra barns hela 
liv, ja, för evigheten. Ragnhild. 

Skodon 
Bäst 

och största urval 
Billigast. 

51 Kungsgatan 51 

»Gubbens» 
k o n  s e r v e r  

rekommenderas. 

Specialiteter: 

Gubbens Ostronanjovis 

Gubbens Kalasbullar 

bästa tvättmedlet 
prfi 

Gummans Flingor 

HUR 8 DAG 
"en verkligt först

klassig illustrerad 

tidskrift ' 

* med gedigen 

och fint kultiverad 

ton * 
SÄGER DAGSPRESSEN 

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

P R E N U M E R E R A  Å  N Ä R M A S T E  
POST ANSTALT ELLER BOKHANDEL! 

De bästa HANDSKÅR 
och det rikaste urval 

Drottningg. 42 HANDSKK0MPAN1ETÎ&79 

t 
OLGA ÖSTMAN. 
Den 9 juli ingick sorgebudet att 

kassörskan på Göteborgs Morgon
posts räkenskapskontor, fröken Olga 
Östman efter en långvarig sjukdom 
avlidit. 

Härmed har en vänsäll och i ovan
ligt hög grad avhållen personlighet 
förlorats för en vidare krets av vän
ner och bekanta. Född i Sundsvall 
år 1867 inträdde hon tidigt på kon
torsbanan och blev på densamma en 
för sitt plikttrogna och dugliga arbe-

Selma Sjöberg's 

DAMFRISÉRSALONG 
Kungsgatan 63. Rikstelefon 4717. 

R e k o m m e n d e r a s .  
OBS.! Hedsatta priser. 

te högt uppskattad kraft. Sedan mer 
än 20 år tillbaka tillhörande Göte
borgs Morgonposts ekonomiavdelning 
betyder hennes bortgång för denna 
tidning en kännbar förlust. En in
tresserad medlem av Kvinnliga kon
toristförbundet sedan 1907, har hon 
vid många tillfällen bevisat detta sto
ra tjänster, ehuru hennes strängt upp
tagna tid ej medgav ett personligt 
deltagande i föreningslivet. 

Resterande Lagret 
överblivna 

Kjolar Dräkter Kappor 

Korsgatan 
Linnégatan 

(Eftertryck förbjudes). 

an v'"e ha 12 kronor per ren. Nu 
han fylld av oro f^r utgången 

kunde ej, sova om nätterna av 
ngslan -^- de andra inte heller, sade 

n' ^an talade i klagande ton, 
n alla lyssnade och • tycktes 

hans bekymmer. 

ning^ ^ac^e natur%tvis 'nga upplys 

Mystik. 
Av 

Baronessan ALEXANDRE DE SODCANTON. 

me-
dela 

statsmiri 
ge, men lovade skriva till 

'igen ^'niStern som iag kände person-

(Forts, i nästa n:r.) 

genorif "fefn set^an verkligen glädjen att 
ko Mikko KT^r'ilaS m°der" överbringa Bik-
med säkert-,,,» , pet att ersättningen skulle 
dersöknincr men först efter un-
att söka Påskynda0*0""' V'lka ha" It>Vadf 

C 
Översättning för Kvinnornas Tidning från 

ett ännu otryckt manuskript av — e. 

(3) 

Richard Harding drog gardinen åt 
sidan. Han betraktade de båda fram
för sig en sekund. Den första blic
ken hade gjort situationen klar. 

Utan ett ord satte han sig vid kvin
nans fötter i en tvär och dyster tyst

nad. 
"Var är Mohammed", utropade 

hon plötsligt, reste sig till hälften från 
divanen och klappade i händerna för 

att tillkalla tjänaren. 
"Säg till om musik, bär hit vatten

piporna, i kväll röka vi hashish. 
"Se", sade hon plötsligt med låg, 

vibrerande röst, "det kom jag över i 
Edfu i dag." Och underifrån en av 
kuddarna drog hon fram en liten bla, 

emaljerad dosa. "Detta är", sade 
hon, "en välluktande salva. En gam
mal man, som bor nära templet, äger 
hemligheten om dess sammansättning. 
Hans far och farfar ägde den före 
honom och så vidare längre och läng
re tillbaka, tusende och tusende år. 
Nu för tiden vet ingen mer att den 
finns. Det är århundraden sedan nå
gon såldes just av detta skäl. Men 
något litet finnes alltid 'på lager', och 
något litet tillverkas varje år. Hem
ligheten går i arv från far till son. 
Det var gudinnan Hathor själv, som 
beställde den första salvan, och med
delade receptet, och det var när hon 
kom vid nymånen i månaden Epiphi 
för att möta sin gemål, Horus..." 

Båda männen betraktade henne 
nästan skräckslagna. 

"Det är den mest utsökta arom", 
sade hon och gned in något litet på 
männens händer. "Har ni någonsin 
känt en så härlig doft? Den tyckes 
utgå från själva kärlekens gudinna." 

Den berusande natten, som gnist
rade av stjärnor, som tycktes fylld 
av heta önskningar, svepte dem in 
under sina mäktiga vingar . . . 

Nästa morgon begåvo de sig åter 

till "Tystnadens tempel" för att mera 
ingående och i detalj studera dess 
skönhet och under, dess hieroglyfer 
och reliefer. De besökte först de små 
kapellen bakom "Det allraheligaste". 
Senare på dagen härskade i dessa 
fullkomligt mörker i kontrast till det 
bländande solljuset där ute. Alla ka
pellen hade olika, mycket tilltalande 
namn : "Segerns kapell", "De lyftade 
vingarnes kammare", "Solgudens 
tronrum", "Kammaren där 'Utdela-
ren av solsrålar' bor". 

Just när de slutat beskåda kapel
len var det middag. De stego oför
berett ut i en inre tempelgård, obarm
härtigt fylld av den förtärande glan
sen från solen i zenith. 

Under några sekunder stodo de 
båda männen som förlamade under 
den förintande hettan. Men plöts
ligt, oväntat funno de sig ledda upp
för ett par trappsteg in i ett litet vac
kert kapell, bestående blott av pelare 
i stället för av väggar, och ett blått 
tak, strött med silverstjärnor och en 
fresko-målning, som framställde en 
konung och en drottning, som offra 

till Horus och Hathor. 
De sutto och blickade oförsiktigt 

ut i det bländande solljuset vid den
na timme, då allt är glöd, då solen 
är envåldshärskare, då hon tyckes 
pocka på livets högsta arbetskraft, 
och på samma gång förlamar den, 
genom att skänka ett övermått av si

na gåvor. 
"Si, detta är Rå, solgudens glans !" 

sade hon, kvinnan, med en handrö
relse mot tempelgården, där luften 
tycktes skälva och flamma. 

"Middagen är sinnebilden av vild, 
otämjd kraft, av, livets högsta glans, 
av kamplust, av viljan att segra." 

"Dagen tillhör solguden, i hans o-
kuvade makt ; natten tillhör Hatha, 

kärleken." 
De båda männen fattades av en 

egendomlig svaghet. De kände sig 
som lyftade, svävande i en gyllene 

dimma. 
Hennes röst nådde dem liksom från 

ett långt avstånd . . . "ty varför käm
pa männen, vad är grunden, vad är 
målet, vad är segern — kärleken !" 

"Ja, det är enda sättet'', sade 
Richard Harding bestämt, "en av oss 
måste försvinna ! På detta vis går 
det inte längre. Vi älska henne båda 

två för mycket nu för att kunna ut
härda så här." 

De båda forna vännerna stodo mitt 
emot varandra ; bittert hat rasade i 
deras hjärtan. "Bättre att slåss tills 
en av oss blir på platsen. Den bäste 
blir kvar och erövrar henne. 

"Du har rätt", sade Winterfield, or
den ljödo skarpa och sköra, som när 
man krossar glas. 

De hade smugit sig ut tillsammans 
sent på eftermiddagen och lämnat 
henne ensam i sin siesta under det 
jämförelsevis svala, skuggiga tältta
ket. Sida vid sida skredo de fram 
i den öppna pelargången på templets 
yttersida, där i forna dagar Horus 
präster |ysta gledo fram och tillbaka, 
innan de inträdde i templet för att 
frambära offren under de långa och 
mångartade ceremonier, som tillhör
de tempel-tjänsten. Charles Winter
field och Richard Harding stannade 
mitt emot varandra; de beslöto, att 
en av dem måste dö. På natten 
skulle de smyga i land från sin daha-
biyeh tillsammans. Blott en skulle 

återvända. 
Dagen nalkades sitt slut. Den ned

gående solen sände långa gyllene lan-
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De Damer 
som önska moderna, bekväma först
klassiga skodon till möjligast läpsta 
priser köpa hos 

Hedströms 
Södra Larmgatan 11. 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

Holger Bille 
TANDKLINIK 

Vitfeltsplatsen 1 B. Tel. 19340. Göteborg. 
(ïttl emot Engelska kyrkas). t 

Mottag«ingstid vard. 10—3, sönd, 11—12. 
Spécialité: Löständer alla slag. Guld

arbeten, guldbryggor och 
guldstifttänder. 

Resande kunna erhålla sina arbeten på dagen. 

Fångar. 
Av Torborg Dahllöf. 

Djuren i havet, skogen, öknen, på 
fjällen och de stora vidderna, har 

människan jagat, fångat och betvin
gat. 

Djuren ha flytt, kämpat för sitt 
liv och sin frihet, men döda eller le

vande ha de ändock i otaliga skaror 
till sist blivit människornas byte eller 

fångar. De som nåtts av ett välriktat 
ïskott äro ej att beklaga, men ve de 
•djur, som fångats i snaror och föras 
bort från sina milsvida riken, för att 
i trånga burar, bakom järngaller och 
stängsel få leva återstoden av sitt liv. 

Det är en högsommardag i en av 
Europas storstäder, dess zoologiska 

•trädgård. Se, det stolta lejonet, dju

rens konung! I en trång bur går han 
med hängande huvud och trampar 

och trampar, två Steg fram, två till
baka, timme efter timme, dag efter 
dag. Se tigern, hur han vandrar runt, 

runt, tätt tryckt till järngallret, ock
så han med hängande huvud, slock

nad blick. 
Och där bisonoxen ! Orörlig så-

•som én i sten huggen bild, vari en
dast de förgrämda, lidande ögonen 

leva. 
Och människorna gå där från bur 

till bur, från avdelning till avdelning, 
och beundra trädgårdens rika för
värv, fångarne från öknen, fjället, 

havet. 
Det är en fröjd säga de, att se hur 

välvårdade djuren äro. Se bara på 

isbjörnen, pälsen är ju som om dju
ret nyss kommit från Nordpolens 

snö och is. Men varför trampar fån
gen så där, upp och ner, upp och ner 
på samma plats, timme efter timme, 

dag efter dag? Ja, varför? Varför 
irrar hans blick förbi dig långt, långt 

bort? Vart går hans längtan? 
Elefanten står och vaggar sin tun

ga kropp, otymplig och stor i buren, 

men i frihet smidig och full av kraft. 
I sin lilla inhägnad gå älgarne med 

sliten, tovig ragg, sänkta huvuden och 

glanslös blick. 
Ett par lärare med en flock skol

barn stå utanför stängslet. Den ene 
säger till den andre : —< Det är dock 

förträffligt, att storstadens ungdom 

Sänd Eder TVÄTT till 

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

BarnsVagnar 
Arets 

modeller. 
l:ma 

fabrikat. 
Absolut 
billigast 

så här sättes i tillfälle att lära känna 
djuren sådana de i levande livet äro! 

Men äro dessa kraftlösa, eländiga 
varelsèr samma djur du någon gång 
mött där ute i Je stora skogarne. Har 
du sett älgen springa över en skogs
glänta och hoppa över en gärdesgård ? 
Nej, han hoppade icke, han flög! Har 
du tidigt en sommarmorgon, innan 
solen hunnit över skogsbrynet, och 
daggen, de lätta dimbanden över mar
ken ännu äro kvar, vandrat in i stor
skogen över åsen med de rakvuxna 
furorna, de yviga granarne ner mot 
mossen med martallar och getpors 
och sedan följt stigen efter mosskan
ten fram mot tjärnet med det blank-
svartä vattnet och de vita näckrosor
na? — Har du en sådan underbar 

morgon sett älgoxen stå där och taga 
sin morgondryck ur det mörka vatt

net, har du sett honom lyfta sitt stol
ta huvud med de väldiga hornen, då 
har du sett honom sådan han verkli
gen är. Men det är icke han, det 

fula eländiga djuret med den hop-
tovade slitna raggen, som släpar sig 
fram där inne i storstadsparkens in
hägnad, och som inger — icke be
undran — utan avsmak, blandad med 

ömkan. 

Och örnen som på starka vingar 
genomfar sitt omätliga konungarike, 
det blåa lufthavet — blicken följer 

tjusad hans majestätiska flykt en kort 
minut. Så är han borta, men minnet 
gömmer den vackra synen som en 

upplevelse av värde. -— Det finns ock
så en örn i storstadsparkens trånga 
bur. Hopkrupen sitter han där, år 

efter år, med vingarne tryckta tätt 

intill kroppen. De stora, starka vin
garne som skulle burit honom över 

hav och länder och som han nu icke 
ens försöker att sträcka ut -— buren 

är för liten. Vilken jämmerlig karri-
katyr av den fria fågeln, vilken be

drövlig syn ! 
Vad är det för mening i, för nytta 

att på detta sätt hålla skogarnes och 

rymdens djur i fångenskap. Tillgo
doser det något bildningsintresse ? 

Lära vi något om djurens liv av 

dessa fångar i bur? Säga de oss ens 
så mycket som samlingarne i musei-

salarne, där djuren dock i yttre måtto 
bibehållit all den skönhet de under 

sitt fria liv ägde? Och de fångna 

djurens lidande, känna vi det icke 

alls? Finns det ingenting inom oss 
som önskar, som kräver att våra 

vackra parker icke skola innesluta 

burar och inhägnader, där skogarnes 
viddernas, rymdernas fria djur spär

ras in. Skola aldrig kvinnorna tänka 

på detta, bilda sig en åsikt och gripa 

in? 

Rösträttsläget 
just nu. 

Festina lente, kan man säga om 
rösträttsrörelsen för kvinnor i Frank
rike. Trots sin notoriska beau geste 
är den "hövlige" fransmannens gest 
gentemot den rösträttssökande damen 
en — avvisande gest. Det finns nog 
även där de som inse och medgiva 
att kvinnan är människa med krav på 

mänskliga rättigheter, så t. ex. före
låg ett rösträttsförslag redan 1906, 
men verklig praktisk form tog det 

först 1918. Kvinnor över 30 år skulle 
tillerkännas kommunal rösträtt, och 
valrätt, men om deputeradekamma
ren nämndes intet! 1919 däremot 
hade allmänna meningen slagit om 
och vid omröstning i deputeradekam
maren blev resultatet att dessa in

skränkningar med 344 röster mot 97 
förkastades och "kvinnor skulle ha 
alldeles samma rättigheter som män". 

Och där vilar saken sedan 3 år! 
Kammaren hemställde med stark 

majoritet att senaten ofördröj ligen 
skulle diskutera lagförslaget, saken 
remitterades fram och tillbaka utan 
resultat, och ännu har senaten icke 

fattat sitt beslut, om saken skall "dis
kuteras" eller ej. Det kan tilläggas, 
att de båda kända statsmännen mr 
Briand och mr Viviani äro bland de 

starkaste stödjepelarne för kvinnosa

ken i Frankrike 
Klimatet tyckes, .rätt kuriöst för 

övrigt, spela en stor roll i kvinnofrå

gan! De länder i Europa, där kvin-

JV.-B. 

Carl Johnsson 
Kungstornet. 

Den snälle herr Palmblad: Vad 

jag tycker om din baldräkt? Char
mant! Den har bara det felet att 

den börjar för sent upptill och slu

tar för tidigt nedtill! 

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

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

nan äger både röst- och valrätt ligga 

alla norr om en linje dragen tvärs 
över Europa från öster till västei 

Sverige har 5 riksdagskvinnor, Dan
mark 11, Norge i och i Finland val

des redan 1907 19 riksdagskvinnor. 
Senast har antalet varit 21. I Stor

britannien finnas.2 kvinnliga medlem
mar i underhuset, (överhusets dörr 

står stängd tills vidare för kvinnor!) 

Ryssland har lika rätt för kvinn«' 
och män, ävenså Estland, Lithauev 

och Lettland. I Ukraina finnas tio 

kvinnliga deputerade, och i Ungern 
en. Österrike har fullkomlig likstäl

lighet. I Tjeckoslovakien finnas 13 

deputerade och 3 kvinnliga senatorer. 

I tyska riksdagen sitta 30 riksdags
kvinnor, Polen har 10. Holland 2 
och Luxemburg 1. I Belgien ha kvin

norna kommunal röst- och valrätt, 

och kunna väljas till borgmästare etc. 

Detta är alla länderna ovan strecket! 

Under strecket är det endast i Rumä
nien som kvinnorna hava nagra få 

kommunala rättigheter. Och nu 
Frankrike? Vad skall utgången bli? 
Under och närmast efter kriget hade 

den franska kvinnan börjat skaka li

tet på sig ; skall hon nu låta de vun
na fördelarna glida sig ur händerna 

och sjunka tillbaka i sin romanska in-

dolens? 

Andra tider, 
andra seder. 

Den 6 juni 1749 stod soldatänkan 
Katarina Persdotter på Gamla Upp
sala bys ägor tilltalad inför Vaksala 

häradsrätt, för det hon ett par sön
dagar förut brukat bred spets på hu
vudet. Hennes åklagare, fjärdings

man Per Matson i Bålsta, företedde 
spetsen i fråga, vilken han tagit av 

svaranden till "vedermäle" ; och be
fanns densamma "vara mest ett fin
ger för bred mot måttet, ehuru väl 

nog gammal och sliten". 
Den tilltalade kunde ej neka, det 

hon ju icke berörde spets brukat och 

burit i kyrkan förberörda dag; men 
beklagade sig av okunnighet sådant 
gjort, helst hon ej skall förstått, att 
vad gammalt och utslitet är skulle 

vara förbudet att bära, bedjandes om 

tillgift och försköning denna gång. 
Häradsrätten fällde emellertid föl

jande drakoniska utslag: 
;— Alldenstund änkan Katarina 

Persdotter själv måst vidgå, att hon 

sistlidne söndag 8 dagar sedan har i 
Vaksala kyrka burit en spets, som e-
huru den något gammal är dock vida 

överstiger bredd, som på knypplade 

spetsar är tillåtlig, alltså kan härads

rätten ej undgå att enligt kongl. för
ordningen till yppighets och överflö

dighets avskaffande, daterad den 3 

juni 1720 och dess par. 2 därför sak
fälla henne till 200 daler silvermynt 

plikt, hälvten till angivaren och hälv-

ten till nästa fattighus, men i brist 
på böterna avstraffas med 28 dagars 

fängelse vid vatten och bröd på Upp
sala slott. År och dag som föreskri

vet står. 

Alla slags kopparslageriarbe-
t e n  u t f ö r a s .  F ö r t e n n i n g a r  
verkställas med kemiskt rent 
tenn. = 

Johnson & Carlson, 
Husargatan 24. 
— Tel. 4111. — 

A. S. Nilssons 
Blomsteraffär 
Linnégatan 31 
Tel. 40572 

Kransar 
Buketter 

alla F RIS LÄGEN. 

ßsda Gramer 
Parfymeri »Tvål 'Bijouteri 

Galantcri-Affär 
57 Kungsgatan GÖTEBORG Rik$tel.47U 

Medicinsk Hårl 

jämte rationell' 
h u v u dmassa S e  
och medicinsv 

huvudbad med och utan elektricitet 

Ansiktsbehandling, Manicure, Pedicure 

Nyckeln 
till ungdomlig skönhet och fägring har Nj 
funnit vid dagligt begagnande av den i in-
och utlandet belönade och berömda YVY-
tvâlen. Damer och herrar, som sätta värde 
på bibehållandet av ungdomens vackra yttre, 
använda ständigt den av alla lovordade, 
ungdomligt förskönande Yvytvålen. 

Yvy-tvålen säljes i varje affär landet runt. 

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

Studenten till värdinnan: — Jag 

ska bara säga frun, att min förra vär

dinna grät bittra tårar när jag flyt

tade. 
Värdinnan : —- Det behöver kandi

daten inte vara rädd, att jag gör. Hos 

mig betalas hyran i förskott. 

L I N G O N  S Y L T  
av vår erkänt goda kvalité, finnes hos alla 
välsorterade Speceri- och Matvaruhandlare. 

Observera noga fabriksmärket. 
A.-B. SKOGSBÄR, 

Göteborg. ' Tel. 4160, 10399, 19299. 

MIA LILJEFORS 
Ex. massös 

Carl Gustafsgatan 16. Telf. 15420 

Kvinnornas Själuhjälpskassa 
Sjuk- och Begravningskassa. 
Nya medlemar vinna inträde, *-

säkra Eder mot sjukdom! Anmälning' 
göras till Ordf Fr. Anna Larsson Skan 
torget 8. Tel. 18206. Billiga mânads'ngffi 

Descartes huvudskål. 

Som man erinrar sig avled den 

världsberömde franske filosofen René 

Descartes hastigt år 1650 under ett 
tillfälligt besök i Sverige och sanno

likt till följd av de för honom ovan

ligt stränga klimatförhållandena. Fi
losofen begrovs i all enkelhet å S :t 

Olai kyrkogård i Stockholm. Några 

år senare eller år 1666 återbördades 

hans stoft högtidligen till Frankrike. 

Om man får tro den franske skrift

ställaren Catteau-Calleville hade emel

lertid en svensk gardesofficer före 

stoftets överförande funnit medel att 

öppna kistan och borttaga den dödes 

huvudskål samt skickligt ditsätta en 
annan i dess ställe. Efter officerens 

död lär den ovanliga reliken ha blivit 

delad mellan flera personer som gär

na ville äga någon del av kvarlevorna 

av ett europeiskt ryktbart snille. Men 

vilkens huvudskål är det då som pry
der Descartes stoft, där det tronar i 

S :t Geneviève i Paris ? 

— Vart i all världen ska du hän 
Nisse, efter du har så brått? 

— Hem. 

— Vad står då på? 

— Mor har sagt hon ska klå mig. 
— Och så ränner du så? 

— Ja, annars hinner far hem, och 
då är det han som klår. 

* 

— Hör du, Anderson, varför re

ser du som är så förmögen på tredje 
klass ? 

— Varför? Naturligtvis därför 
att det inte finns någon billigare. 

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

och Ullgarner. 

Bertha Anderson, 
15 3(orsgatan 15 

Lille Pelle: — Säj, mamma, har 

jag inte blivit mycket lydigare och 

snällare sedan jag började i skolan. 
Mamma: — Jo, det har du verk

ligen blivit, Pelle lilla. 
Pelle: — Ja, men mamma, då kan 

du väl låta bli att låsa in syltlburkarne 

så väl ! 

BREVLADA. 
Anna E-n. Organisationen, som 

verkat endast ett år, har sin huvud« 

central i Stockholm, ehuru under 

densamma sorterande föreningar fiifc 

nas landet runt. 

E. T. Frågan äger aktualitet först 

senare. Till dess kan läget måhända 

påkalla ett annat inlägg. 

Carmen. Tack — och förlåt att 

vi föredraga Bizetz! 

Anonym msänaare. Förhållandet 

redan känt. 

Regnkappor, Filtar, Tyger, 
utsäljes billigt direkt från lager. 

Bråsth8 Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

-(\EBOLa 

M; % 
rnas Ångbåt 

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

Telefonnumret 
till 

KVINNORNAS TIDNING 

18Ö70 

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

och moderna varor. 
Kungstorget l (Götahallen). 

Bazaren 45 & 47, Kungstorget. 
Nya Sjömanshemmet åt lista Långgatan. 

Skanstorget 5. 

ARLA MJÖLK 
Distribution på glasflaskor-

Tel. 8578, 3699 

ARLA MJÖLKSERVERINO 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

sar mot himlavalvet ; ett löfte från 

Rå, att han säkert skulle återkomma. 

När de två männen hoppade ur sa-
•deln på sandbanken glänste Nilen 

som en flod av smält guld i solned
gångens korta efterglans. 

Natten kom hastigt. Mot en ame-

tistfärgad bakgrund hängde den nya 
månskäran silvervit. 

Under tystnad stego de ombord, 

gingo upp på däck och drogo åt si

dan de gula sidengardinerna, där de 
väntade finna henne före sig. 

Kvinnan var icke där. 

En vild, oresonlig fruktan slog si-

. na klor i Hardings hjärta; han stör

tade ned till hennes hytt — tom! 

Winterfield klappade skarpt i hän

derna. 

"Var är din härskarinna, Moham

med?" frågade han strängt. 

Den bugande tjänaren såg förvå

nad ut. "Jag vet inte, herre", svara

de han. "Hennes höghet har icke be
hagat kalla mig." 

"Det är din plikt att veta", sade 
frågaren med vrede. "Sök överallt. 

Fråga om någon sett madame gå i 

land." 
Mohammed försvann hastigt. 

"Det måste sökas ordentligt, längs 
åt flodstranden ; fälten, byn Edfu, allt 

måste genomsökas", ropade Dick im

pulsivt. En av oss får gå med män
nen och den andre stannar -ombord, 

ifall. .." 

"Jag stannar här", sade Winter

field med ett försök att visa sig lugn. 
"Gott", svarade Harding, vände sig 

hastigt och försvann bakom gardinen, 
och man hörde hans röst utdela skar

pa order till de förfärade tjänarna. 
Gradvis steg oväsendet bort i fjär

ran, alltsom skallgången avlägsnade 

sig och uppslukades av mörkret. 
Lord Winterfield gick upp i båtens 

akter, lyftade tält-taket och satte sig 
nära intill relingen med huvudet vi

lande på sina korsade armar. 
Huru länge han suttit så, anade 

han icke. Han hade förlorat all idé 
om tid, då har, plötsligt ryckte till vid 

ljudet av musik. 
"Hur våga de spela i kväll, i kväll! 

— idioter!" Rasande sprang han 

upp, men sjönk ned igen på bänken 

som förstenad och stirrade utåt Ni
len. En glänsande genomskinlig båt 

gled uppåt mot strömmen. 
I båten vilade gudinnan Hathor, 

naken till midjan; från hennes slanka 

höfter ned till de sköna fötterna flöt 
en genomskinlig dräkt av silversatin. 

Hennes bröst var betäckt av glänsan

de pärlband och safirer. På huvudet 
vilade den stolta huvudbonaden lik 

två långa böjda horn och mellan dem 

den gyllene månskivan. 
Sakta gled båten närmare och när

mare, omgiven av en obeskrivlig glans 

och sagolik prakt. Inom några se
kunder skulle den vara förbi. Win

terfield böjde sig fram och såg rakt 

in i det sköna, gudomliga anletet. 

Hans andedräkt kom med ett ljud av 
korta, hårda snyftningar. "Min 

Gud", mumlade han med bruten 

röst — "det är hon — hon — kvin

nan !..." 
Gudinnan log, hon öppnade ögo

nen vitt och såg djupt i han ögon, 
men han kunde icke uthärda den 

överjordiska glansen i denna blick. 

Förblindad tumlade han tillbaka och 

täckte sitt ansikte med händerna, och 

han grät vilt, bittert... 

Just före dagbräckningen återvän

de Richard Harding. Med förstörda 

drag och kläderna i oordning steg 

han upp på övre däcket, drog åt si
dan silkesdraperiet och kastade sig 

ned på divanen vid sidan om Winter

field, som satt och stirrade i tomma 

intet, huvudet vilande i handen. 

Ingendera talade. 
Långsamt började österns skyar 

rodna. Allt klarare glödde purpur 

och guld, och plötsligt höjde sig sol

skivan över horisonten och det gick 

som en flodvåg av ljus över landet. 
En väldig hök flög däruppe, höll 

sig några sekunder svävande direkt 

över båten, utstötte ett genomträn

gande skri, höjde sig sedan på mäk

tiga vingar högre och högre och för

svann i den blå eterns solmättade o-

ändlighet. 
Båda männen stodo upp. 
Under tystnad möttes deras hän

der i ett fast grepp. Under flera se

kunder sänkte de öga i öga i stum 

förståelse. 

Senare på dagen stodo de båda 

männen sida vid sida på den lilla 

järnvägsstationen mitt emot på andra 

flodstranden och väntade på tåget till 

Cairo. 
"Vad tror du egentligen folket här, 

de infödda, tänkte om saken?" frå

gade Dick. 
Lord Winterfield ryckte på axlar

na. 
"Naturligtvis veta de på vilken si

da 'brödet har smör', och i Egypten 

gör man inga frågor." 
"Det är ett mysterium", sade Win

terfield om en stund med låg röst, 

"och måste förbliva så. Vi ha' båda 

svurit att aldrig uppenbara det för 

en enda levande själ. För övrigt, — 
vem skulle tro oss?" tillade han med 

en oändligt trött handrörelse. 

Man kan inte vänta på att männi
skor i vår tid, med vår degenererade 

kultur, skola vara i stånd att fatta, 

att andra människoraser, andra civi

lisationer med större vetande och o-

ändligt högre vishet, existerat — och 

som ägde tro. 
"Det kommer alltid på ett ut", slöt 

han missmodigt, "människor kunna 

inte, vilja inte se något utanför sin 

egen närvarande lilla tidrymd, sina 

seder och bruk, vanor, sina lagar, sitt 

styrelsesätt. De hava totalt förlora' 
ur sikte de tallösa aeoner som gått 

före dem — som kanske skola följa 

efter dem." 

Tåget brusade in på stationen. 
Dick Harding sprang raskt upp ' 

kupén för att dölja sin rörelse. 
Charlie Winterfield vände sig om 

och såg tillbaka. Ett ögonblick vila 

de hans ögon på Edfu, på ' Tystna 

dens tempel", vars mäktiga pyloner 

skarpt avtecknade sig mot skyn oc 

ett gyllene skimmer vilade över av 

ståndet. 

Lilla Maj i spårvagnen: — Ma® 

ma, det är någonting som biter 
Mamma röd, förlägen och ond-

Kära barn, det är ett mistag! 
Maj efter en stund i en 'ju 

viskning: — Mamma nu biter 111155 

taget mig igen! 
* 

Vår tid behöver endast en storhe 

den som kan återuppbygga ̂  ^ 
endast en känsla: den som 

försona; 
endast en tanke : den som kan 

ena ! » gfl-
endast en vilja: att icke sta v 

dens och mänsklighetens återupp 

telse emot. 
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Om frivillig 
hjälpverksamhet. 

Av Eva Lewin. 
(Sv. Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.) 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Den senast förflutna veckans hän

delser ha icke i nämnvärd mån lyc

kats flytta det för hela världen bety
delsefulla spörsmålet om de allierades 

krav på skadeståndet från Tyskland 
framåt. Någon klarhet rotande vad 
Europa denna gång har att vänta av 

fransk utrikespolitik — huruvida det 

av Tyskland begärda moratoriet skall 
beviljas eller icke — kan över huvud 

ej vinnas, förrän ett inom närmaste 

tiden beramat möte i London mellan 

de franska och engelska regeringarna 

giver M. Poincaré tillfälle att närma

re bestämma sin ståndpunkt till pro 
blemet. 

Att den hittills av Frankrike be 

drivna utpressningspolitiken ej längre 

kan fortsättas står i närvarande ögon
blick klart för alla intresserade län 

der över hela världen, utom för 

Frankrike självt. Förblindelsen i dess 
politik kan väl förklaras men dock 
icke försvaras med det faktum att 

Frankrike utan gensaga är det land 

som lidit mest av krigets förödelse. 
Men har Frankrike å ena sidan dy
rast fått betala kampen medan den 

pågick har å andra sidan Tyskland 

hårdast fått svida för dess fruktans

värda efterräkningar. Ej blott för en 
nulevande utan även för en komman-

de tysk generation öppnar sig ett 
tröstlöst perspektiv av ett livslångt 

slaveri utan andrum. Att ett dylikt 

tillstånd hos ett folk skall leda till en 
ö\ ei retlighet, som när som hälst kan 

!°ssa ut i full anarki ligger i öppen 
dag. 

Alla tecken bära även ett otvetydigt 
vittnesbörd om att det långt ifrån är 

al beställt med Tysklands inre fred. 

^Ven om den hotande politiska kris 
en påtänkt regeringsutvidgning 

^undvikligen tycktes skola medföra 

tet" avvärjts genom beslu-
att uppskjuta frågan om regerin-

£ ns n\bildning till hösten, är upp-

sk e'Sen me'lan de varandra alltmer 
arPt motsatta socialistiska och bor

gerliga 

världer 

Den 

För den, som något sysslat med 
frivilligt fattigvårdsarbete, uppställer 

sig förr eller senare den frågan : är 

detta arbete egentligen till något gagn, 

gör jag inte snarare mången gång det 
onda värre genom att gå den legala 

fattigvården i vägen? 

Vårt fattigvårdsväsende har de se

nare åren utvecklat sig med stark 

fart, och det är stor skillnad på de 

förhållanden, som rått till för endast 

några år sedan och nu. Endast en till 
synes så obetydlig detalj som att nam
net på våra hem för behövande och 

gamla ändrats från det forna "fattig

gård, fattighus" till de nuvarande be

nämningarna "ålderdomshem, vård

hem, kommunalhem" o. dyl., visar vil

ken ändrad grunduppfattning som nu 

härskar. Den gamla, för övrigt mån

gen gång fullt berättigade, fasan för 
att "komma på fattighuset" håller på 

att något litet minskas bland de hjälp-

behövande och man bör tillskriva det

ta först och främst naturligtvis det 

förhållande, att de ruskiga kåkar, som 

förut på många håll tjänat som kom
munernas hem för sina understödsta-

gare, utbytts mot modernt inredda 

och hemtrevliga hus, där hela andan 

är en annan och vars skötsel ligger i 

händerna på skolade krafter men 

även just benämningarna på dessa 
hem. Ty ordets makt över tanken är 

stor och obestridd. 
Och dock. Hur rent av eleganta 

dessa nya ålderdomshem kunna sy
nas, hur vällagad och riklig maten är, 

hur omsorgsfullt de än skötas, kärle

ken till det egna lilla hemmet med 
dess torftiga förhållanden är stor nog 

att tysta alla förnuftsskäl, och det är 

med förtvivlan den gamla och en
samma, ser den dag ofrånkomligt nal

kas då "st'an får ta henne". 
Denna hemkärlek, detta starka be

hov av att så långt som möjligt reda 

sig själv är givetvis något att taga 

vara på och bibehålla. Och det är på 
detta område den frivilliga fattigvår-

Rathi 

Partien därmed icke bragt ur 
endast uppskjuten. 

spännande hetsjakten efter 

en ^enaUS m°rdare har resulterat i 
rarnatisk slutakt, utspelad i den 

n~ , a k°rgruinen Saaleck vid Saale i 
eten av Naumburg, till vars torn-

^ a'(lsmännen tagit sin sista 
riiltlvkt vid r 
tnr i- polisens forcerande av 

n orren föredrogo de båda flyk-
tlngarna att 

I). 'eras sista 
giva sig själva döden, 

utrop från en av tornets 

altaner : "Vi dö för våra ideal !" visa 

at de begått sitt dåd på grund av en 
fanatisk övertygelse, varom de inga

lunda torde vara ensamma i det Tysk

land som i dag är. 
Även i Frankrike har under själva 

Nationaldagen ett politiskt attentat 

förövats, dess bättre dock utan olyck
lig påföljd. Attentatet, i form av re
volverskott, var adresserat till presi

denten Millerand, ehuru det av miss
tag råkade drabba den nyutnämnde 

polisprefektens vagn, som körde när

mast framför presidentens. 
Rörande Haagkonferensen synes 

denna komma att sluta med ett fiasko 
på grund av bolsjevikernas obenägen

het att framlägga ett program som 
kan bilda grundvalen för vidare kon

ferens. 
I Italien har kabinettet Facta av

gått tillfölje det med regeringen all

mänt rådande missnöjet över dess o-
förmåga att bevara landets inre lugn 

och främja dess finansiella aterupp 

blomstring. 

den, de s. k. välgörenhetsföreningar

na — ordet "välgörenhet" har en o-

täck klang och borde aldrig få före
komma — ha ett stort verksamhets

tält. 
Ty en gammal och ensam gubbe el

ler gumma, som hyr ett litet vinds

rum eller kanske delar ett rum eller 
kök med någon familj, behöver så 

märkvärdigt litet för att kunna dra 

sig fram. Pensionen av staten är de

ras fasta stöd men den är för obe
tydlig för att kunna räcka till mer än 

hyran, Mat,- ved', kläder äro ofrån

komliga utgifter, vartill medel sak

nas. 
Kan då en förening träda hjälpan

de till med ett månatligt bidrag i form 

av några kronor kontant, någon liter 
mjölk pr dag och en tia i julklapp, 

gör den god nytta. Det är kanske just 
de få kronorna, just den sedeln, som 

kan tillåta den ensamma den oskatt

bara glädjen att kunna behålla sitt 
hem, sina gamla uttjänta möbler med 

dess mångfald av minnen från ett 

livslångt begagnande och den härliga 

känslan av ett visst oberoende. Jag 
tror dessutom att mången gång det 

väntade besöket av fru eller fröken 

Den varje månad är ett avbrott i li
vets enahanda, som sprider ej så litet 

festivitas över en grå tillvaro. 

Det är doek ej endast de ensamma 

och gamla som en förening kan hjäl

pa. 
Î ett hem råkar kanske familjefa

dern bli sjuk, barnskaran är stor och 

has:run kan ej lämna de minsta för 

att själv gå ut på arbetsförtjänst. Är 

behovet klart och tydligt får familjen 
givet hjälp av fattigvården, men det 

är dock en rätt vidlyftig apparat och 
det går ej att ordna saken omedel

bart. I ett samhälle, där frivillig 

hjälpförening finnes, veta snart alla 
hjälpbehövande till vilka de skola 

vända sig — det blir väl ordföran
den, som först och mest blir anlitad 

— ett sammanträde kan ske per tele

fon och hjälpen utdelas snart. Vad 

detta mången gång kan betyda, för

står nog var och en. 

Eller hustrun insjuknar så svårt 

att hon ej kan vårdas hemma, famil
jeförsörjaren måste fortsätta sitt ar
bete, ty nu behövs förtjänsten mer än 
någonsin, vem skall se till barnen? 

Där det finns församlingsdiakonissa 

eller slumsyster går det lättare att få 
någon hjälp, men på alla andra stäl
len? Hjälpföreningens medlemmar 

känna nog bland sina gummor någon 
de kunna rekommendera och som 
med tacksamhet tar emot tillfälle till 

en extra inkomst, och nöden är för 

den gången avhjälpt. 

Där en frivillig fattigvård existe
rar, bör den absolut samarbeta med 

den legala. Det finns väl knappt nå
got, som verkar så demoraliserande 
som att skapa möjligheter för en 

hjälpsökande att springa till flera in
stitutioner, vilka arbeta utan kontakt 
med varandra, och begära och få un
derstöd. Ett intimt samarbete borde 
på alla platser råda mellan de olika 

organisationerna, och ett register över 

Andrée 
och 

knutarna. 
Apropå det i dagarna firade An-

drée-minnet har Kvinnornas Tidning 

från ett ögonvittne fått mottaga ne
danstående skildring från ett par av 
Andrées uppstigningar i Göteborg. 

Som bekant företogs dessa uppstig
ningar från Göteborgs nya gasverk, 

där Andrée för förberedelserna ägde 
en ovärderlig medhjälpare främst i 

sin broder, nuvarande direktören föf 
Göteborgssystemet, kapten Ernst An

drée, men även i dåvarande gasmäs
taren, den nyligen avlidne sjökapte

nen A. J. Westerlund. Andrée själv 
visade under tillrustningarna ett lika 
stort lugn som en utomordentlig 

noggrannhet att allt skulle befinnas 

i gott skick före uppstigandet. 
En gång höll likväl ett missöde på 

att inträffa vid själva starten. Detta 

hände vid en uppstigning under stor
migt väder, då en frisk nordväst blås
te. Andrée hade redan bestigit gon
dolen och kommenderade efter en 

sista överblick sitt sedvanliga: 

— Ett! — Två! — Tre! 
Vid tre ! släppte alla taget, och bal

longen gick till väders. På grund av 

den hårda vinden kantrade den dock 

ögonblickligen över och drev med 

M. Coués Läkemetod. 
Ett besök hos undergöraren. 

Vi återkomma, förvissade om att 
saken har intresse för vår läsekrets, 

ännu en gång till den hemlighetsfulla 

Couéska läkemetoden, omnämnd i 
n :ris 6 och 25 ay denna tidning. 

En korrespondent till den stora en
gelska tidningen "Times" skriver om 

ett besök, som han avlagt i Nancy, 
Frankrike, där M. Coué bor och där 

han mottager hälsosökande. 
"Vi voro bland de första, som nåd

de fram till den lilla byggnad om två 

rum, där M. Coué brukar mottaga 
sina patienter, eller bör man icke i st. 

använda ordet "vänner". Konsulta-

dem som meddelats understöd upp

rättas och ständigt rådfrågas. 
Ej blott för den som behöver hjälp 

utan även för den som lämnar hjälp 

är det gott att den frivilliga fattig

vården existerar. Ty det gives knap

past något mer uppfostrande för in
dividen än att arbeta mitt bland sam

hällets mindre lyckligt lottade med

lemmar. 
Man blir kanske bortstött av den 

inställsamhet, den spelade tacksam
het och den missunnsamhet, som rätt 
ofta möter en, men man känner sig 

ofta, om ej oftare, ödmjuk och lyck

lig över att få en inblick i hem, vars 

fortbestånd möj liggöres endast ge
nom familjemedlemmarnas starka 

sammanhållning och arbete och ge
nom husmoderns tillvaratagande av 

alla sätt att spara och utnyttja till

gångarna. 
Något klemande med de hjälpsö

kande bör man akta sig för, man har 
rätt att fordra att den, som begär 

hjälp av andra, först och främst an
stränger sig själv att skaffa sig medel 
till uppehälle, ty annars uppmuntrar 

man endast ett tiggeri, uppdrivet till 

levnadsyrke. 
Viktigast av allt är att hjälpen 

lämnas på det rätta sättet, om den 
mottagande får en känsla av att det 
är en nådegåva, för vilken man for

drar ödmjuk tacksamhet blir han 
snart bitter och missnöjd. Man bör 
däremot starkt framhålla att det är 
en enkel plikt i samhällssolidaritetens 

namn att alla hjälpa varandra. Kan 
detta också medverka till att i våra 

klasskärpta tider förena olika sam
hällslager med varandra, är ännu en 

god sak vunnen. 
Till sist : för dem, som äro gamla 

eller sjuka och omöjligt kunna arbeta 
äro väl rena penninggåvor det lämp
ligaste, annars är hjälp till självhjälp 

den enda, rätta välgörenheten. 

stark fart mot det höga trästaket, som 

omger nya gasverket i Göteborg. 
Men Andrée förlorade ej besinnin

gen. Snabbare än de av den hotande 
faran upprörda åskådarna hunnit 

tänka tanken fick han i det kritiska 
ögonblicket kastat ut en sandsäck, så 
att den därigenom lättade ballongen 
nätt och jämt lyckades passera över 

staketets kant. 

Vid en anan uppstigning, som än

dade i Vara, var däremot vädret strå
lande och klart. Andrée hade nu 

börjat använda styrsegel och släp

lina. Denna senare låg ytterst sorg

fälligt tillrättalagd på marken lik en 
väldig i S-formiga bågar utlagd jätte

orm. Vid ballongens vackra stigning, 

denna gång nästan rakt upp i luften, 
rätade den enorma slingerormen ut 

sig med en oerhörd hastighet. Av 

farten råkade emellertid sista slad
den sno sig runt en telefontråd, vil

ken ögonblickligen rycktes av såsom 

avklippt med en sax. Färden ändade 

som sagt tämligen oberäknat med 

nedstigning i Vara, där jublet över 
det illustra besöket blev oerhört. 

Bland talens rad bevarar man ännu i 

minne ett, vari talaren med en dubbel 
anspelning dels på besökets stora kär-
kommenhet och dels på dess ofrivil-

lighet skämtsamt uppmanade den be

römde gästen att vid nästa uppstig

ning icke glömma bort att — "ta sig 

till vara". 

Förberedelserna för denna senare 
uppstigning hade som vanligt varit 

ytterst noggranna. Vid densamma 

närvoro två av Andrées bröder, där
av hans ständigt trogne medhjälpare 

kapten Ernst Andrée, vilken jämte 
den förut omnämnde kapten Wester

lund, en världsomseglare av den gam
la kärnsunda och intelligenta sjöman-

nastammen, bevakade att alla knopar 
och knutar, som tillhörde det dåtida 

luftskeppets för våra ögon lika pri
mitiva som invecklade tackling, blevo 

gjorda på fullgott sjömansvis. 
0 

Andrée överlämnade med fullt för

troende denna del av tillrustningen åt 
sina experter, men ytterligt noggrann 

och medveten om risken som han var, 
såg han sig ej gärna helt och hållet 
utesluten från ens den minsta detalj. 
Då han därför även ville deltaga i 
arbetet med knutarna, blev han 
skämtsamt bortjagad med beskedet 
att detta var hans medhjälpares sak. 

•— Ja, svarade Andrée godmodigt 

— ni kan nog knyta knutarna, men 

det är i ala fall jag som skall lösa 

dem. 
/. 5". 

tionen försiggår i det inre rummet, 
men dörren står öppen till det yttre, 
för att de där varande också skola 
kunna se vad som försiggår. 

Låt mig genast säga, i fråga om 
mina egna upplevelser i Nancy, att 
jag icke bevittnade några mirakelku

rer. Där har dock förekommit icke 

få helbregdagörelser av uppseende

väckande art, vilka nog av flertalet å-
syna vittnen uppfattats som under
verk. Men M. Coué tröttnar aldrig 

på att försäkra, att det icke är mirak-

ler han gör. "Jag kan inte hjälpa er", 
säger han, "om ni har brutit en arm 
eller ett ben, i så fall bör ni gå till 

en läkare. Men jag kan hjälpa er att 
återfå bruket av en lem eller ett öga, 

som på grund av att de icke använts, 

hava förlorat förmågan att tjänst
göra som lem eller öga." 

Ett faktum är emellertid, att han 
emellanåt tyckes hava åstadkommit 
mycket mer än så — en hjälplös 
krympling, som bars in i hans rum 

gick från honom på egna fötter, bo
tad och triumferande. 

Förklaringen är dock enkel. 

Krymplingen hade för länge sedan 

upphört att tro på sin förmåga att 
gå och denna vanföreställning om

vandlades till verklig oförmåga. I 

samma ögonblick han trodde M. 

Coués försäkran, att han ägde rörel
seförmåga, kunde han också gå. Och 

han gav därmed M. Con,é ännu ett 

överraskande exempel på att vad 
man verkligen tror, naturligtvis inom 

det möjligas gräns, det strävar oemot

ståndligt mot sitt förverkligande. 
Vid den första mottagningen, som 

jag var närvarande vid, funnos i de 

små rummen ett dussin engelsmän 
ur den högsta samhällsklassen och 

den högre medelklassen samt unge
fär samma antal fransmän, flertalet 

fattiga. En myckenhet av mänskligt 
lidande var här samlat, men hos näs
tan var och en gav sig en stark för

tröstan tillkänna. 
Några behandlingar ägde rum in

för våra ögon. En gammal man, som 

först icke kunde lyfta sin arm, sluta

de, sedan han mottagit riklig upp
muntran, med att låta slagen hagla 

på M. Coués skuldra, ehuru icke, det 

måste jag medge, med den styrka som 
denne kunde ha önskat. 

En annan man med reumatism i 
båda,knäna var, sedan M. Coué gni

dit dem litet och sedan han själv åter 

och åter upprepat "det går över"-for-
meln, i stånd att röra sig med rela

tiv lätthet. 
Varje dylikt lyckosamt resultat 

gjorde starkt intryck och ingav oss 

alla tillförsikt. 
Sedan M. slutat sin rond uppma

nade han oss att sluta ögonen samt 
upprepade därefter åter och åter sin 
kända läkedoms formel: "För varje 
dag blir jag i alla avseenden bättre 

och bättre". 
Han säger oss vidare, att vi skola 

lyssna på hans ord men utan an

strängning, förhålla oss passiva, ja, 
vi få gärna somna, om vi så önska, 

ty vårt undermedvetande, till vilket 
orden riktas, sover icke och glömmer 

icke. 
Han fortsätter att tala, säger att 

vi skola äta långsamt och tugga fö-
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