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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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K. G. Ossiannilsson. 
Hemmets kärleksdiktare. 

Det ligger mig en strof i örat sedan 
många år tillbaka. Det är början till 
K. G. Ossiannilssons dikt Blott ett li
tet hem... : 

Blott ett litet hem i Sveriges vida 
land, 

åh, vad det kan stråla långt och klart 
ibland !-

När den skumma kvällen 
faller kall och tung 
på den vita fällen 
över viddens ljung 
och ett fönster blixtrar upp ur 

himlens rand, 
Åh, vad det kan stråla långt och klart 

ibland ! 

Hur sällsamt anslaget i denna dikt 
träffar hemkänslan inom oss. Hur 
mycket det ligger i den av allt detta, 
som aldrig helt och fullt kan formu
leras i ord, endast kännas som en in
nerlighetens råga i bröstet, som en 
stilla värme i ens själ. 

I svensk modern lyrik har ingen 
funnit flera och vältaligare uttryck 
för livets fullhet och lycka inom hem
mets hägnade dörr än K. G. Ossian
nilsson. När de första varma toner
na av denna lyrik klungo ut verkade 
de såsom en överraskande nyhet. Det 
var ej vad man närmast väntade av 
Voltaires, Marats och Sousas diktare, 
han som med nästan ekvilibristisk 
formtalang skänkt vår litteratur så 
många makalösa historiska profiler. 
Men det visade sig snart att han var 
en mästare icke allenast över revel
jens och stridens instrument, utan 
även över de mera finsträngade, i vil
kas sordinerade tongångar en person 
lighet utlöser sitt innersta väsens full
het och fröjd. 

I en cykel som spänner över nära 
två decennier, och som återfinnes i 
andra delen av skaldens Samlade 
dikter, speglas livet bakom ett av 
dessa fönster, som kunna stråla långt 
och klart — diktarens eget lyckliga 
liv. Det är i denna miljö han kom 
mit till insikt om att 

"lyckan framför jungfruburens 
galler 

den är ändå arm mot innanför." 

Där : 
"Allt har anor i de låga rummen, 
där vi samman levat djup och höjd. 
I var möbel lever en förnummen 
minnets smärta eller minnets fröjd." 

Mera livsberusad stiger ingen kär
lekssång än hans kan stiga härinne, 
mera varm ej tacksägelsen över en 
undfången lycka än i en dikt som 

denna : 

Akt iebo lage t  

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,650,000:— 

Fullständig bankrörelse• 

"Jag tackar dig var dag i livet 
för varje dag då du finns till. . . 

Jag tackar dig för varje timma 
du lycklig sitter vid mitt bord 
som för en vårlig solens strimma 
på länge frusen vinterjord. 

Och vackert har diktaren funnit 
uttryck för denna evighetskänsla i 
kärleken, som är något mera än sin
nenas samklang, i den lilla dikten 
Näckrosen, som efter att ha biktat 
hur älskogs brånad drivit dem famn 
i famn slutar : 

"Men när våra rötter knyta 
djupt i natten vårt förbund, 
samman våra kalkar flyta 
i en månvit syskonstund." 

Ur samma känsla av obegränsad 
samhörighet flyter en strof som den
na i dikten Tårarna: 

"När förr du grät och ur blickens 
gömda 

och mulna himmel din smärta rann, 
då steg jag neder till de fördömda 
och bytte rum med en kvaldränkt 

man. 

Nu, då jag känner ditt hjärtas hjärta, 
jag trygg min arm om ditt huvud slår 
och unnar tårarna åt din smärta 
och gråtens balsam åt dina sår." 

Här brusar ej det unga vinets pär
lor och skum — årgången är äldre 
och bär tidens ädlare arom och doft, 
men degeln är alltjämt densamma: 
ett hjärta som för sin kärlek om inga 
gränser vet. 

"Vår kärlek kräver ett annat liv 
att levas för evigt av man med viv, 
att när vi svävat ur jordisk hamn, 
vi fly till en stjärna med annat namn 
bland alla otaliga stjärnor 
i den eviga kärlekens famn." 

Levnadsaftonens stilla ro och ve
mod frammanas i den fina stämnings
bilden Med vita hår, vari diktaren 
drömmer sig sitta med sin livskamrat 
och skåda in i de sista flammorna på 
livets äril. Mera manligt lugnt och 
stilla kan man ej avtacka lyckliga 
förflutna år i ett hägnat bo än dikta
ren gör i en strof som följande: 

"Vi känna att vår natt är nära, 
vi känna varje kvällens stund 
på blodets sista brasa tära. 
Men utan minnets spiselrund, 
där vi förbrunnit i förbund, 
vi skulle frysa mer, du kära! 

E. W. 

LÖSEN 
Stilla, mitt hjärta, 

livet är snart förbi, 

snart ifrån denna jord 

vandrar du stolt och fri. 

Stilla, mitt hjärta, 

livet är ej av evighet, 

endast en liten tid, 

sen jår du jrid. 

Stilla, mitt hjärta, 

livet är blott en dröm, 

tynger dig mörkret än 

vaknar du snart igen. 

Allt som dig skrämmer här, 

skuggor, som fly, det är. 

Stilla, mitt hjärta, 

lösen, du söker, är blott ett ord, 

funnet av stjärnor i rymders natt, 

endast ett ord, TÅLAMOD. 

Ragnhild Prim. 

T R E V L I G  o c k  I N T R E S S A N T  

EGNelL Co 

F Ä R S K A  
N Y H E T E R .  

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

GÖTEBORGS 
MORGONPOSX 

Den största 
morgontidningen 

Hos Bikko Mikko. 
Av Ann Margret Holmgren. 

dan, tills den bildar en pasta, vi sko
la hava en sund sömn, våra drömmar, 
om vi drömma, skola vara goda, våra 
sorger och bekymmer skola försvin
na, och vi skola vakna och sjunga. 
Fruktan skall icke mera bö i våra 
hjärtan, icke heller några ovänliga 
tankar, skygghet och egoism skola 
försvinna. När vi gå till vila och hu
vudet sjunker ned på kudden, skola 
vi sluta ögonen och utan ansträngan
de av vår vilja ett tjugotal gånger 
upprepa den Couéska formeln: "För 

varje dag" etc. 
Det förefaller barnsligt, inte sant. 

Det är barnsligt och dock något helt 

annat. 
Vid ett annat tillfälle talade M. 

Coués vän och medarbetare om sömn
löshet. Hur skall man kunna kalla 

sömnen till sig? "Om ni gör en rö
relse för att gripa den, flyr den un
dan er som en fågel. Det är riska
belt att kalla viljan till hjälp, att göra 
en ansträngning, att besluta somna. 
Om ni säger: 'jag vill somna', svarar 
er inbillning genast 'du somnar icke'. 
Enligt en lag, som icke vet av något 
undantag, är fantasien herre över vil
jan. Säg hellre : 'Jag kommer att 
somna'. Eller ännu bättre : 'Jag som
nar'. Upprepa dessa ord i hastig följd 
i en ton som en humlas surr, gör det 
åter och åter, men fullständigt utan 

ansträngning!" 
Korrespondenten avslutar därefter 

sin skrivelse med några varmt erkän-
samma ord orrt M. Coués person, hans 
anspråkslöshet och osjälviskhet. 

Forts, frän föreg. n: . 

Det grep mig djupt att nu äntligen 
befinna mig mitt bland dessa intres
santa och älskliga naturmänniskor. 
Deras ögon lyste av godhet och barns
lig oskuld. Alla voro klädda i bro
kiga dräkter, även männen hade färg
rika koltar och huvor med långa tof
sar och mångfärgade klädesremsor. 

Kåtan var så stor att den rymde 
tre eldar på rad, med en gryta hän
gande över var. Vid vår ankomst 
voro de i färd med att äta, och fort
satte nu den avbrutna måltiden. Var
je familj kokade för sig, den ene po
tatis, den andre oränsade laxöringar, 
som fiskas i statens fjällsjöar trots 
det för fjällfolket av helt naturliga 
skäl alldeles ofattbara förbudet. Po
tatisen och fisken skalades med fing
rarna så nätt och raskt som hade det 
gjorts av ekorrar. 

Hustrun satte på kaffepannan och 
lyfte av locket när kaffet var färdigt, 
så doften spred sig över hela kåtan. 
Detta kulinariska raffinemang verka
de märkbart upplivande på försam
lingen. Men detta skulle hon hälst 
inte ha gjort, ty min sidokamrat, som 
förut med schwung spottat rätt in i 
elden, utförde nu det konststycket att 
spotta i en elegant båge mitt över den 
öppna kaffepannan, vilket gjorde det 
rent omöjligt för mig att hålla min 
förut fattade föresats att inte såra 
värdinnans känslor med att avslå vad 
hon av gott hjärta ville bjuda. 

Nu fanns ej annan råd än att be 
tolken förklara att doktorn förbjudit 
mig att dricka kaffe, vilket för rästen 
var sant. Jag höll händerna för brös
tet och försökte visa hur ont jag fick 
om jag drack kaffe — "voj, voj 
Och det respekterades. Hon frågade 
då om jag kanske hellre ville ha te. 
Men även från detta räddade mig 
den finkänslige och förståndige toi 
ken, så jag slapp lyckligt undan all 
förtäring. 

Nu bad jag dem sjunga en lapp
sång, men de generade sig, svarades 
Då bad jag om en psalm, och detta 
ansågo de sig väl ej kunna neka, Ba-
bin Anti satte in tummarna i öronen, 
spärrade ut händerna, så de påminde 
om läderlappsvingar och tog upp 
psalmen. Alla stämde in. Jag sjöng 
med fastän utan ord. Mitt deltagan
de i sången tycktes tilltala dem. 

Det var en underbart stämningsfull 
andaktsstund i den oförgätliga sön
dagskvällen. Här satt en ring av de 
oskyldigaste, frommaste människo
barn, utan all boklig ,kunskap eller 
lärdom och sjöng sin lovsång till all
fadern i uppriktig och varm tro. Sån
gen var i högsta grad bristfällig, men 
den gick från djupet av de sjungan
des hjärtan till deras Gud och blev 
därigenom för mig något av det 
vackraste jag hört i hela mitt liv. De 
hade ett så lyckligt, jag kan säga 
förklarat uttryck i sina ansikten, att 
jag tänkte med bävan på hur detta en 
dag kanske skulle tagas ifrån dem 
genom vår s. k. civilisation, som åt
minstone i sitt nuvarande tillstånd 
inte tycks äga förmågan att vare. sig 
lyckliggöra eller förandliga mänsklig
heten, vad den nu eljest kan åstad
komma. 

Jag frågade Babin Anti vad han 
undervisade barnen i. Jo "i läsning 
— riktigt alla bokstäverna kan jag ju 
inte, men nog kan jag ju lära dem 
läsa", svarade han med synbar själv
säkerhet. Det var finska läroböcker 
i kristendom som barnen lärde på 
detta anspråkslösa sätt. 

Jag hörde sedan av den inspekte
rande prästen, som varit ute och för
hört barnen att de kunde nästan in
genting utom ett par av dem som gått 
en kort tid i Jukkasjärvi skola. Sant 
att säga unnade jag dessa barn den
na kunskapsbrist som en förmån för 
dem i deras säregna levnadsförhål
landen — så underligt detta än låter. 
Men sedan jag senare hört Torkel 
Tomasson tala om samefolkets behov 
av upplysning och intellektuell ut
veckling, så inser jag att jag hade o-
rätt. Kunskapens träd på gott och 
ont är nog bäst och säkrast för vår 
tids människor att äta av, om de ej 
skola förgås. 

Men när jag såg dessa människo
barn leva fridsamt och kärleksfullt 
med varandra och liksom samman
smälta med den stora fria naturen 
och med sina renar, utan att 
knappt veta av något mera i världen 
— med undantag för de fruktade 
myndigheterna, som ingripa i deras 
frihet — ja, då ryste det sannerligen 
i mig vid tanken på att skollagen 
skulle tvinga in dessa glada, sorglösa 
friluftsbam i en trång skolklass med 

stängda fönster och ofta trånga tan
kar därtill. Det kändes som vore det 
en förbrytelse, som kunde förkväva 
deras naturliga anlag och göra dem 
odugliga för det nyttiga nomadliv 
som nu skänker dem full livsglädje 
trots allt. Men som sagt, jag har av 
oemotsägliga skäl tvingats att ändra 
mening. 

Av den inspekterande prästen hör
de jag det varmaste beröm över dessa 
lappars exemplariska vandel, deras 
absoluta nykterhet och strängt sedli
ga liv. Han beskrev även ett och an-
n^t om deras religiösa liv, hur de vo
ro utom sig av glädje sedan de fått 
nattvarden och syndernas förlåtelse. 
De omfamnade varandra och präs
ten, sleto i hans kläder, klappade i 
händerna, skrattade och gräto, hop
pade jublande omkring och förde ett 
"infernaliskt oljud" i vild hänförelse 
och övermått av glädje och lycka. 

Vid deras begravningar, som ske 
endast ett par gånger om året, vråla 
de och tjuta och voj a sig, kasta sig 
över kistan och gråta så mycket de 
kunna. Men om £n stund äro de 
muntra igen som om ingenting hänt. 

Detta föreföll mig helt naturligt 
sedan jag själv fått bevittna de has
tiga växlingarna i deras sinnesstäm
ning. Jag'fick ett litet prov härpå 
då jag gjorde ett försök att på egen 
hand meddela mig med dem, medan 
tolken gick ut att lägga av sig sin 
tjocka vargskinnspäls, och för att 
titta in och hälsa på även i de andra 
kåtorna. Jag frågade husmodern vad 
hon hette. Hon ruskade på huvudet 
och förstod inte. Då räknade jag upp 
lappska kvinnonamn som jag sett i 
böcker och gjorde det i frågande ton. 
Hon såg på mig och sade liksom på 
försök ett försiktigt "Margret — 
Maggi". Jag pekade på mig och sade 
att också, jag hette Margret, då skrat
tade de och klappade i händerna, upp
repade namnet och voro synbart ro
ade av denna händelse, och pratade 
i munnen på varandra. 

Då kom en ung blond flicka in. 
Jag gjorde samma experiment med 
henne, ödet ville då att hon hette 
Anna. Jag hette ju också Anna och 
var förtjust att kunna bereda dem 
även denna glädje. Men nu blevo 
de misstänksamma. Den högljudda 
munterheten förbyttes i en våg av 
förargelse, det drog som åskmoln 
över deras ansikten. De kastade vre-
da blickar på mig, morrade och knor
rade och trodde tydligen att jag dri
vit gäck med dem, vilket helt visst 
vore en synd som inte kunde förlå
tas. Alla mina försäkringar och be
mödanden om en trovärdig uppsyn 
hjälpte inte. Jag blev inte trodd och 
kände mig som på de anklagades 
bänk där jag satt. 

Lyckligtvis kom den förträfflige 
tolken i rätta ögonblicket och klarade 
den kinkiga situationen genom att 
förnyade gånger i myndig ton upp
repa mina för och tillnamn under 
försäkran att jag talat sanning. 

Nu bröto applåderna och glädjen 
lös igen. Jag nickade segersäll och de 
nickade igen, och vi voro de bästa 
vänner i världen i solskenshumör alle
sammans. Deras ögon tindrade av 
välvilja. 

Bikko Mikko ville roa mig med att 
se stammens yngste i kåtan bredvid. 
Hustrun inföll genast att det kunde 
besvära mig att gå ut, och att det 
vore bättre att hämta in den lille, 
vilket skedde. 

Modern kom med sin skatt nerträdd 
i en vacker kont. Gossen var ovan-

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

KRYMPER 
EJ YLLE 

VQ©Q^1 
© ©uhhî ® m© 

ligt liten för att vara åtta månader, 
men såg vaken och pigg ut. På min 
fråga vad han hette, fick jag det o-
väntade svaret "Alexander" ! Hm 

tycktes vara allas gemensamma fröj
deämne. Man skockade sig kring 
det lilla barnet, som hölls högt upp i 
luften till allmänt beskådande. 

Detta var en tavla så vacker, att 
jag önskade att jag varit målare. De 
glada ansiktena, de färgrika dräkter
na, allt belyst av flammande eldar 
mot den svarta bakgrunden. 

Hur gärna hade jag ej dröjt länge, 
länge i denna underbart fängslande 
omgivning, men tiden led och åter
färden måste ske. Det var med verk
lig självövervinnelse jag bröt upp och 
gav alla mina nyvunna, bedårande 
vänner en avskedsomfamning för all

tid. 
Vi ses ej mer, men jag kan aldrig 

glömma de intagande varelserna med 
de mjuka stämmorna och de ömma 
tonfallen som talade om varma hjär

tan. 
Vid avfärden lyfte Bikko Mikko av 

sin luva och svängde den i luften iv
rigt och långvarigt — ett vackert 

och vältaligt farväl —. 

T A N K A R .  

Det är icke vad vi äta, men vad vi 
smälta, som gör oss starka. Det ar 

icke, vad vi förtjäna, men vad vi spa 
ra, som gör oss rika. Det är icke, va 
vi läsa, men vad vi minnas, som g01 

oss lärda. Det är icke, vad vi talSil 
men vad vi uträtta, som gör oss du„ 

liga. 

-CHOK1AD-
- praliner-
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lILLA TEA T ERN-
L Varje afton kl. 8 e m. 

Söndag två »rest. kl. 7 o. 9. 

£n P*9a blan,i Pl8or* 

jyiya Teatern. 
Varje kväll kl. 8: 

Revyn. 

«tattskogens Friluftsteater. 
,!nn Gerda Thomée och Carl Barcklind. 

Varje afton kl. 8 

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

Var ligger felet? 

Vita 
Slottsskogen 

MUSIK VARJE AFTON 
av en avdelning ur 

Göteborgs Symfoniorkester. 

iiiimi 

7Var lunchar mans; 
bäst? 

Cggers Sommarkrass 

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

Stora Teaterns Restaurant 
luftigaste och soalasfe i staden 

Tel. 3273 

Terassen 
förstklassig konditori och lunch-
seroering. 

Vita Bandet 
Kungsgatan 41 - Telefon 107 89 

Vollmers ITleeths, Thesalong 

Har Ni tänkt 
att prenumerera på "Kvinnornas 
Tidning", denna'de svenska kvin
nornas egen röst i prässen, sä 
var vänlig och sätt beslutet i 
verkställighet ! 

Prenumerera å närmaste post
kontor eller direkt på tidningens 
Expedition Vattgatan 27, Göte
borg. 

PRIS: Helår Kr. 6: — 
Halvår , 3:75 
Kvartal „ 2: — 

Under strecket 
påbörja vi i detta nummer en kor* 

tare följetong, En märkvärdig tur för 

flickan, som med sitt originella upp

slag och sitt raska berättartempo san* 

nolikt skall vinna sitt syftemål att 

På ett tilltalande sätt förströ vå r 

läsekrets. 

The Yorkshire Ladies' Council of 
Education anordnade vid sitt femtio-
fjärde årsmöte en diskussion över 
ämnet "Framgången av de nutida un
dervisningsmetoderna för kvinnor". 

Inledningsanförandet hölls av pro
fessorn vid universitetet i Leeds, Gor
don, som betygade att ingen man 
kunde förbli oberörd av den energi 
och det mod, som visats av den se
naste generationens kvinnor i deras 
strävan att skaffa sig en bättre upp
fostran, större kunskaper och en fri
are, lyckligare levnadsställning över 
huvud taget. 

Egendomligt nog saknas, framhöll 
talaren, denna anda av djärvhet och 
originalitet fullständigt hos kvinnliga 
nutida studenter i fråga om deras uni
versitetsarbete liksom även i deras ar
bete sedan de lämnat universitetet. 
De förmå tillgodogöra sig undervis
ningen i fullt samma grad som de 
manliga kamraterna, men synas sak
na skapande förmåga och vara ur 
stånd att föra vetenskapen framåt. 
Detta ej endast beträffande litteratu
ren utan även i fråga om filosofi, ma
tematik, kemi och andra vetenskapli
ga områden. De ta sin examen, ofta 
en glänsande sådan, men så -— punkt 
och slut! Om de sedan frambringa 
något arbete, kan man våga tusen 
mot ett, att det blir ren imitation och 
reproduktion. Och likväl äger kvin
nan både intuition och skarpsinne, rör 
sig på dessa områden med krafter 
som mannen saknar eller äger i min
dre grad än hon. 

Varför sätta dessa egenskaper inga 
frukter i kvinnans vetenskapliga ar
bete? Bedriver hon det efter manli
ga och sålunda för henne främmande 
grunder. Imiterar ihon hällre än att 
taga besväret och risken av ett själv
ständigt tänkande? Eller är det för 
tidigt att framställa dessa frågor? 
Hava kvinnorna ännu ej haft till
räcklig tid för att finna sig tillrätta 
på det vetenskapliga området? 

De äldre kvinnor, som förskaffat 
sina yngre medsystrar tillträde til. 
universiteten, synas anse, att de full
gjort sitt värv och att målet är nått 
En grundfalsk åskådning! Man står 
ännu vid själva början. Den högre 
undervisning kvinnorna kommit i åt
njutande av är en manlig sådan, mö
dosamt och långsamt under århundra 
den skapad av män och tillrättalagd 
för mam. I stället för att på samma 
sätt skapa en för sig -särskilt avpas 
sad utbildningsmetod hava kvinnorna 
upptagit den gamla manliga och in
tvingat sig i dess former,. som för 
dem måste vara främmande. Att ta
ga emot och efterlikna, det är detta 
universitetens kvinnliga alumner gö
ra. Talaren skulle gärna önska upp
rättandet av ett kvinnligt universitet 
vid sidan av dem, som besöktes av 
både män och kvinnor, där experi
ment kunde göras med en för kvin
norna särskilt lämpad undervisnings
metod och där man kunde söka nya 
vägar för att utveckla kvinnomas 

speciella art av begåvning och göra 

den fruktbärande. 
Miss Gwyer, utexaminerad från 

och direktris för The Leeds Univer
sity Hall, som därefter fick ordet 
medgav, att enligt hennes erfarenhet 
av det kvinnliga universitetsarbetet 
professor Gordon i stort sett hade 
rätt. Men, tillade hon, är icke orsa
ken till den kvinnliga underlägsenhe
ten att söka däri, att kvinnorna och 
männen icke arbeta under samma fria 
förhållanden? Alla erkänna utan vi 
dare att arbetet är det centrala, det 
förnämsta i mannens liv, att han skall 
understödjas däri, att han skall läm
nas ostörd, att han har suverän rätt 
till sin tid och sin person. Men när 
tagas väl dessa allmänna hänsyn till 
en kvinnas arbete, till hennes tid och 
person? Hur många hem taga dot
terns studier lika allvarligt som so
nens, fridlysa hennes studerkammare 
och anse hennes utbildning värd de 
högsta belopp? En man fredar sitt 
arbete och sin person mot sina när
maste och deras störande inflytande, 
en kvinna är alltid redo att på egen 
bekostnad taga hänsyn till sin familj. 
Och familjen gillar det manliga och 
det kvinnliga uppförandet och anpas
sar sina krav därefter. 

Miss Emely Ford underströk sam
ma synpunkter. En vetenskapsman 
finner i det egna hemmet den största 
personliga frihet, den mest absoluta 
arbetsro, förhållanden av utomor
dentlig vikt för en forskaregärning. 
En vetenskapskvinna, som gifter sig, 
kommer icke i åtnjutande av samma 
fördelar, hennes plikter som maka 
och moder komma i stället att tränga 
hennes vetenskapliga arbete i bak
grunden och lägga beslag på hennes 
tid. 

Andra talare slutligen gjorde gäl
lande att någon verklig jämförelse 
mellan den manliga och den kvinnli
ga insatsen på det vetenskapliga om
rådet icke är möjlig så länge de stu
derande kvinnornas antal endast är 
en bråkdel av de manliga kamrater-

.nas, liksom ej heller så länge det ic
ke framstår som lika viktigt och lika 
självklart att förhjälpa de kvinnliga 
begåvningarne som de manliga till 
universiteten. I detta stycke brister 
ännu så ofantligt mycket. 

Hur sprides 
smittan? 

Ett svar. 

Vägande ord. 

Allt, som befriar vår ande utan att 
ge oss herravälde över oss själva, är 
fördärvligt. 

Goethe. 
* 

Andens natur är så beskaffad, att 
omväxlingen merendels skaffar oss 
mera vederkvickelse än vila. 

E. v. Feuchtersieben. 
* 

När människan gör sitt, hjälpa gu
darna henne så gärna. 

Euripides. 

Med anledning av en i n :r 24 av 
Kvinnornas Tidning införd artikel 
Hur sprides smittan " vari frågan 

om lämpligheten av sensationella re
ferat från våra rättegångssalar och 
vad som bör göras för att på området 
få allmänhetens sensationslystnad be
gränsad på ett allsidigt sätt behand
lats, innehåller Svenska Journalist
föreningens fackorgan Journalisten i 
sitt senaste nummer en för tidnings
männens egen sympatiska ståndpunkt 
till frågan belysande artikel. Med 
avseende å en av huvudpunkterna i 
Hur sprides smittan — brottslingar
nas namngivande i onödan — fram
håller Journalisten hur redan nu 
mycket vunnits i riktning av större 
hänsyn för de olyckliga. 

"Den centrala nyhetsförmedlaren, 
telegrambyrån", skriver Journalisten, 
"har härvid på ett prisvärt sätt gått 
före. Sedan länge tillämpar byrån 
den principen att brottslingars namn 
icke namngivas första gången de rå
kat ut för rättvisan, och även i en del 
andra ömmande och naturligtvis även 
i mindre viktiga fall förtigas namnen, 
nota bene om icke tidningarnas re
portagemetoder redan lagt hinder i 
vägen för sådant hänsynstagande. 
När ett brott är av mera uppmärk
sammad art och kommit till tidnin
garnas kännedom före domstolssta
diet blir det ju oftast så att namnet 
också kommer med. Detta kan rim
ligtvis icke alltid undvikas. I en del 
fall kan nog allmänheten ha, om man 
så får säga, ett legitimt intresse av 
full klarhet i vad som skett. Men 
andra fall beror det nog på ren tank
löshet av den skrivande, som icke, 
som byråmannen, så gott som dagli
gen sysslar på gebitet, att icke en bå 
de berättigad och möjlig hänsyn ta-
ges. Här kan naturligtvis mycket 
göras inom pressen själv genom på
pekanden i fackorgan o. s. v. 

Vad beträffar de dramatiska skild
ringarna av brotten är det ju ofrån
komligt att en betydligt större åter
hållsamhet vorè högst önskvärd, sär
skilt på en del håll. Det kan natur
ligtvis sägas att allmänheten, som 
pressen ju skall tjänä, kräver gods av 
detta slag, smaken är sådan även hos 
ganska kulturella människor. Men 
pressen måste — åtminstone succes
sivt — söka uppfostra allmänheten. 
Det är en kulturell och moralisk upp
gift, som säkert omsider skall lyckas 
om man allvarligt inriktar sig därpå." 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp-
& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913. 

Victor Swenson & C:o 
Manufaktur- & Kappaffär 

35 Kungsgatan 35. 

KAPPOR, DRÄKTER 
KLÄDNINGSTYGER. 
Stort och välsorterat lager av 

Kläden, Scheviot, Siden m. m. 
för Kappor och Dräkter. 

& 
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"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! 

bästa tvättmedlet 
och ömtåliga kläder 

Kungsgatan 45. Tel. 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser. 

Gummans Flingor 

Från kvinnovärlden. 
Europas andra kvinnliga diplomat 

har i dagarna utnämnts i det att Bul
garien på den officiella posten som 
legationssekreterare i Washington 
ställt dottern till bulgariske ministern 
i London, fröken Nadeschda Stand
off. Den första utnämningen av en 
kvinnlig envoyé ägde rum i början 
av år 1919, då den kända fredsentusi
asten och journalisten fröken Rosika 
Schwimmer utsågs att representera 
ungerska regeringen i Schweiz. 

Den nyutnämnda legationssekrete
raren är endast 27 år gammal. Trots 
sin ungdom har emellertid fröken 
Standoff i den underordnade ställ
ning av handsekreterare eller tolk, 
vilken hittills varit kvinnan förbe
hållen inom diplomatiska kåren, gjort 
viktiga erfarenheter för sin bana. 
Särskilt har hennes flytande behand
ling av ej mindre än 6 språk gjort 
henne till en framstående och anlitad 
tolk vid de viktiga diplomatiska kon
ferenser som under fredsåren hållits 
bl. a. i Paris och Genua och där hon 
tolkat anföranden av ett flertal av de 
förnämsta deltagarna, såsom Lloyd 
George, lord Curzon, Poincaré, Bri-
and och Schanzer. 

För mig blir ödmjukheten alltid 
den största dygden. Utan den gives 
det intet innerligt liv, ingen kärlek 
till ensamheten, intet band mellan 
själen och himmelen. 

Wilh. von Humboldt. 
* 

Ingen har någonsin varit en stor 
man, utan en gudomlig fläkt. 

Cicero. 

Det säges ofta om kvinnor, att de 
notoriskt "icke begripa politik". Om 
vi antaga detta som ett axiom, så ge 
vi därmed kvinnorna ett vackert be
tyg — sådan som den nuvarande po
litiken är ! Vad är nämligen det, som • 
vi just nu kalla "politik". En gam
mal värld, som sjunker och går un
der, en ny, som håller på att uppstå. 
Den gamla, döende världens grund
princip är det råa våldet, den starke 
gör den svage till sin slav, och låter 
honom träla för sig. Den nya värl
dens grundprincip skall bliva den 
ömsesidiga hjälpen, barmhärtigheten, 
kärleken; den starke hjälper den sva
ge, och båda utnyttja till fullhet sina 
egna krafter, och båda få den hjälp 
de behöva. Vi äro ännu långt från 
denna lyckovärld. Men vi närma oss 
långsamt, långsamt, och se henne: 
stråla framför oss i fjärran. Och det 
kommer kanske en dag då varje na
tion skall sätta sin ära i och uppskat
tas därefter, i vad mån hon har bi
dragit att påskynda denna människo
släktets marsch framåt mot målet: 
människokärlek. Och vem står främst 
i detta arbete, om icke kvinnan? Vem 
har lidit mest under det råa våldet, 
om icke kvinnan? Vem visar mesta 
begåvningen för den ömsesidiga hjäl
pen — för Caritas — för kärleken? 

(Hermann Bahr, aukt. övers, ur 
"Die Frau", juni 1922.) 

M 
TILL SMÖRGÅSBORDET 

A  K  A  R  O  N  I S A L L A D  
100 gr. svenska makaroner, stänger, 3 st. medelstora kokta rödbetor. Sås: 1 

hårdkokt äggula, 2 mts. olja, 2 msk. ättika, salt, peppar, vitpeppar, 2Va tsk. 
kapris. Beredning: Makaronerna sköljas, förvällas i kokande, saltat vatten 
20 min., upphällas i durkslag, överspolas med kallt vatten och få rinna 

av. Därefter skäres de i 1 cm. långa bitar. Rödbetorna skäres i små 
tärningar och blandas med makaronerna. Till såsen passeras den 

hårdkokta äggulan och blandas sedan med den råa äggulan och 
kryddorna, varefter oljan och ättikan tillsättes litet i sänder 

och sist den hackade kaprisen. Såsen hälles över maka
ronerna och rödbetorna och allt omblandas väl samt får 

kallna. Serveras enbart eller tillsammans med kött. 

So till att Ml får svenska makaroner 

En märkvärdig tur för 
flickan. 

Översättning för Kvinnornas Tidning av 

R. L-g. 
( i )  

Ba?ot berättade historien för oss 
kväll. Vi satt kring elden och ta-

ade om den ideella kärleken, och nå-
§°n frågade honom, om han nånsin 
tMkt På att gifta sig. 

Ja, en gång i mitt liv", sade han 
muntert. 

jHade du inte råd till det?" 
ans talang och vad som var kvar 
ans vackra utseende inbragte ho-

m femtio pund i veckan vid den ti-

n!n:.men det hade varit en tid då — 
, a^'' 'at oss höra vad Bagot själv 
ha: a*t förkunna! 

Det var inte en ekonomisk fråga", 
k arade han skrattande", aktörer bru-

s]
a
a
r aldri£ vänta, tills de få råd. Jag 

Vad^ Unt'an Pa märkvärdigt sätt. 
som räddade mig var min konst-

narsnatur • •• ° ja ' sanningen att saga, sa var 
S verkligen angripen. Om jag inte 

hade varit en så äkta skådespelare 
alltigenom, så skulle jag nu hålla på 
att knoga i väg till sista tåget hem till 
Bedford Park i stället för att sitta här 
och prata med er, gamla gossar, i en 
härlig emma med glaset bredvid mig. 
Ni vill höra historien? All right, med 
största nöje. 

Naturligtvis vet ni, att jag skapade 
mig ett namn genom 'vördig pastor 
Simon Tibbits' i stackars Pulteneys 
'I grevens tid'. Det finns saker, som 
en karl aldrig kan glömma, och jag 
minns, hur jag kände mig, då jag be
stämt mig för saken, så väl som om 
det varit i går. Ni förstår det var 
mitt första engagement i London, och 
jag hade fikat efter ett dylikt i sex
ton år. Sexton år hade jag 'varit på 
väg' — och sett amatörer med pen
gar vandra in pa scenen i \\ estend 
från sina respektive studentförenin

gar. 
Jag hade blivit tillsagd att försöka 

min lycka på kontoret mitt emot tea
tern en julimorgon, och när jag gick 
in där, fanns där ingen mer än en ung 
man, som jag gissade måste vara Pul
teney. Han satt vid bordet med en 
penna i handen och fingrade på en 

pappmodell av en av scenerna och 
såg så förpinad ut, som om han varit 
finansminister. 

Är det herr Pulteney, som jag har 
den äran att tala med? sade jag. På 
den tiden inbillade jag mig, att för
fattare var viktiga personer. 

Han rodnade och log — ett något 
tvetydigt leende, tyckte jag." "Ja, 
det är mitt namn." 

"Jag har blivit hitskickad för att 
tala med er angående prestens roll i 
er fars, herr Pulteney, sade jag. Jag 
hade i själva verket kommit dit för 
att göra ett besök hos teaterdirektö
ren, men en smula smicker skadar al
drig, och jag har alltid varit diplomat. 

Han bad mig sitta ner, och vi språ-
kade en stund. Han höll en cigar
rett i handen, och det såg ut för ett 
ögonblick, som om han tänkte bjuda 
mig en också. Jag förmodar han 
snart insåg, att det inte var juste 
att bjuda en aktör på cigarretter i di
rektörens rum, ty han kastade bort 
sin egen i stället. Han var en gentle
man, stackars Pulteney, fast han var 
en förbaskat dålig författare. 

Regissören kom snart tillbaka och 
började med sina om och men, men 

Pulteney fällde ett par ord till min 
förmån, som gjorde saken all right. 
Jag fick veta, att det var en framstå
ende roll och en stor chans för mig, 
och jag skred ned för trapporna och 
ut på gatan och kände mig så stolt 
som om jag ägt 'the Strand'. Visser
ligen var honoraret inte storartat — 
jag hade haft bättre betalt i landsor
ten — men tanken på möjligheten att 
kunna slå igenom i West End gjorde 
mig så uppblåst, att jag var nära att 
spricka av högfärd. 

Great Cumberland Place! jag vill 
lova, att jag blev snopen, när jag 
fick stycket. Hade inte läst det förut, 
förstår ni. Ni kan inte föreställa er, 
hur fånigt det verkligen var. Jag 
kan lugnt säga, att mer än en om än 
aldrig så god komiker blivit bet. När 
jag läste kvickheterna, ville jag grå
ta. Det var inte roligt, sådant som 
författaren lämnade det ifrån sig, det 
kan ni lita på, gossar. Jag tycker inte 
om att skryta med mina egna bedrif
ter — är inte av den sorten — men 
det var jag, som helt och hållet ska
pade den rollen! 

Nåväl repetitionerna skulle inte 
börja på tre veckor, och jag gick stän

digt och hoppades på att kunna gö
ra något av rollen, innan första 'kal
lelsen' kom. Jag läste upp min text 
än på ett, än på ett annat sätt, och 
ju mer jag läste, dess mer ilsknade 
jag till. Jag åt min middag på Exe
ter Hall åtskilliga gånger och hörde 
på, hur folk gjorde sina beställningar. 
Det var billigt där, och jag hoppades 
att kanske kunna få höra den stämma 
jag gick och väntade på att få tag i. 
Men det lyckades inte. Om sönda
garna gick jag i tre olika kyrkor och 
satt kvar under tre långa prediknin
gar. Milda makter, ett sådant liv! 
Och ingenting tjänade det till. 

Så en kväll gick jag där och span
kulerade utan att tänka på vare sig 
vördig pastor Tibbits eller någonting 
särskilt, och plötsligt fick jag höra en 
röst, en röst, som kom mig att hoppa 
högt i luften. Hjärtat flög upp i 
halsgropen på mig. Det var den rös
ten jag behövde för rollen! 

På ett par stegs avstånd, leende 
upp mot en lång drake till poliskon
stapel, stod en liten präst och fråga
de efter vägen till Baker Street. Han 
såg ut som en äldre kerub med sina 
skära kinder och oskyldiga ögon. Jag 

höll andan, i hopp att han skulle fort
sätta att prata, men då polisen hade 
svarat honom, trippade han genast 
vidare bara med ett: 'tack så mycket'. 
Han trippade i väg med den kuriö
saste gång jag i mitt liv har sett, och 
jag slank efter honom utan att för en 
sekund ta mina ögon ifrån hans ben, 
som jag studerade hela vägen till 
Charing Cross. 

Som jag hade beräknat, så tog han 
omnibus. Det var en, som just satte 
sig i gång. Upp flög hans paraply, 
och i nästa ögonblick var jag efter 
på fotsteget i tanke att kunna så fort 
som möjligt locka honom att konver
sera och bli herre över hans röst lika 
väl. som över hans ben. 

'Fullt inuti', sade konduktören och 
satte sin smutsiga hand framför mitt 
ansikte. Jag blev så ursinnig, så jag 
kunde ha dunkat honom i skallen ! 

Nå, det var ingenting annat att gö
ra än att kliva upp på taket och vänta 
på att någon skulle stiga ut. De 
gjorde så tusan heller, inte en själ 
steg ut, och jag såg inte till min lilla 
modell, förrän vi kom till Baker 
Street. Jag hade ämnat att låta ho
nom traska några steg och sedan be 
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K. G. Ossiannilsson. 
Hemmets kärleksdiktare. 

Det ligger mig en strof i örat sedan 
många år tillbaka. Det är början till 
K. G. Ossiannilssons dikt Blott ett li
tet hem... : 

Blott ett litet hem i Sveriges vida 
land, 

åh, vad det kan stråla långt och klart 
ibland !-

När den skumma kvällen 
faller kall och tung 
på den vita fällen 
över viddens ljung 
och ett fönster blixtrar upp ur 

himlens rand, 
Åh, vad det kan stråla långt och klart 

ibland ! 

Hur sällsamt anslaget i denna dikt 
träffar hemkänslan inom oss. Hur 
mycket det ligger i den av allt detta, 
som aldrig helt och fullt kan formu
leras i ord, endast kännas som en in
nerlighetens råga i bröstet, som en 
stilla värme i ens själ. 

I svensk modern lyrik har ingen 
funnit flera och vältaligare uttryck 
för livets fullhet och lycka inom hem
mets hägnade dörr än K. G. Ossian
nilsson. När de första varma toner
na av denna lyrik klungo ut verkade 
de såsom en överraskande nyhet. Det 
var ej vad man närmast väntade av 
Voltaires, Marats och Sousas diktare, 
han som med nästan ekvilibristisk 
formtalang skänkt vår litteratur så 
många makalösa historiska profiler. 
Men det visade sig snart att han var 
en mästare icke allenast över revel
jens och stridens instrument, utan 
även över de mera finsträngade, i vil
kas sordinerade tongångar en person 
lighet utlöser sitt innersta väsens full
het och fröjd. 

I en cykel som spänner över nära 
två decennier, och som återfinnes i 
andra delen av skaldens Samlade 
dikter, speglas livet bakom ett av 
dessa fönster, som kunna stråla långt 
och klart — diktarens eget lyckliga 
liv. Det är i denna miljö han kom 
mit till insikt om att 

"lyckan framför jungfruburens 
galler 

den är ändå arm mot innanför." 

Där : 
"Allt har anor i de låga rummen, 
där vi samman levat djup och höjd. 
I var möbel lever en förnummen 
minnets smärta eller minnets fröjd." 

Mera livsberusad stiger ingen kär
lekssång än hans kan stiga härinne, 
mera varm ej tacksägelsen över en 
undfången lycka än i en dikt som 

denna : 

Akt iebo lage t  

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,650,000:— 

Fullständig bankrörelse• 

"Jag tackar dig var dag i livet 
för varje dag då du finns till. . . 

Jag tackar dig för varje timma 
du lycklig sitter vid mitt bord 
som för en vårlig solens strimma 
på länge frusen vinterjord. 

Och vackert har diktaren funnit 
uttryck för denna evighetskänsla i 
kärleken, som är något mera än sin
nenas samklang, i den lilla dikten 
Näckrosen, som efter att ha biktat 
hur älskogs brånad drivit dem famn 
i famn slutar : 

"Men när våra rötter knyta 
djupt i natten vårt förbund, 
samman våra kalkar flyta 
i en månvit syskonstund." 

Ur samma känsla av obegränsad 
samhörighet flyter en strof som den
na i dikten Tårarna: 

"När förr du grät och ur blickens 
gömda 

och mulna himmel din smärta rann, 
då steg jag neder till de fördömda 
och bytte rum med en kvaldränkt 

man. 

Nu, då jag känner ditt hjärtas hjärta, 
jag trygg min arm om ditt huvud slår 
och unnar tårarna åt din smärta 
och gråtens balsam åt dina sår." 

Här brusar ej det unga vinets pär
lor och skum — årgången är äldre 
och bär tidens ädlare arom och doft, 
men degeln är alltjämt densamma: 
ett hjärta som för sin kärlek om inga 
gränser vet. 

"Vår kärlek kräver ett annat liv 
att levas för evigt av man med viv, 
att när vi svävat ur jordisk hamn, 
vi fly till en stjärna med annat namn 
bland alla otaliga stjärnor 
i den eviga kärlekens famn." 

Levnadsaftonens stilla ro och ve
mod frammanas i den fina stämnings
bilden Med vita hår, vari diktaren 
drömmer sig sitta med sin livskamrat 
och skåda in i de sista flammorna på 
livets äril. Mera manligt lugnt och 
stilla kan man ej avtacka lyckliga 
förflutna år i ett hägnat bo än dikta
ren gör i en strof som följande: 

"Vi känna att vår natt är nära, 
vi känna varje kvällens stund 
på blodets sista brasa tära. 
Men utan minnets spiselrund, 
där vi förbrunnit i förbund, 
vi skulle frysa mer, du kära! 

E. W. 

LÖSEN 
Stilla, mitt hjärta, 

livet är snart förbi, 

snart ifrån denna jord 

vandrar du stolt och fri. 

Stilla, mitt hjärta, 

livet är ej av evighet, 

endast en liten tid, 

sen jår du jrid. 

Stilla, mitt hjärta, 

livet är blott en dröm, 

tynger dig mörkret än 

vaknar du snart igen. 

Allt som dig skrämmer här, 

skuggor, som fly, det är. 

Stilla, mitt hjärta, 

lösen, du söker, är blott ett ord, 

funnet av stjärnor i rymders natt, 

endast ett ord, TÅLAMOD. 

Ragnhild Prim. 

T R E V L I G  o c k  I N T R E S S A N T  
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I N N E H Å L L  

GÖTEBORGS 
MORGONPOSX 

Den största 
morgontidningen 

Hos Bikko Mikko. 
Av Ann Margret Holmgren. 

dan, tills den bildar en pasta, vi sko
la hava en sund sömn, våra drömmar, 
om vi drömma, skola vara goda, våra 
sorger och bekymmer skola försvin
na, och vi skola vakna och sjunga. 
Fruktan skall icke mera bö i våra 
hjärtan, icke heller några ovänliga 
tankar, skygghet och egoism skola 
försvinna. När vi gå till vila och hu
vudet sjunker ned på kudden, skola 
vi sluta ögonen och utan ansträngan
de av vår vilja ett tjugotal gånger 
upprepa den Couéska formeln: "För 

varje dag" etc. 
Det förefaller barnsligt, inte sant. 

Det är barnsligt och dock något helt 

annat. 
Vid ett annat tillfälle talade M. 

Coués vän och medarbetare om sömn
löshet. Hur skall man kunna kalla 

sömnen till sig? "Om ni gör en rö
relse för att gripa den, flyr den un
dan er som en fågel. Det är riska
belt att kalla viljan till hjälp, att göra 
en ansträngning, att besluta somna. 
Om ni säger: 'jag vill somna', svarar 
er inbillning genast 'du somnar icke'. 
Enligt en lag, som icke vet av något 
undantag, är fantasien herre över vil
jan. Säg hellre : 'Jag kommer att 
somna'. Eller ännu bättre : 'Jag som
nar'. Upprepa dessa ord i hastig följd 
i en ton som en humlas surr, gör det 
åter och åter, men fullständigt utan 

ansträngning!" 
Korrespondenten avslutar därefter 

sin skrivelse med några varmt erkän-
samma ord orrt M. Coués person, hans 
anspråkslöshet och osjälviskhet. 

Forts, frän föreg. n: . 

Det grep mig djupt att nu äntligen 
befinna mig mitt bland dessa intres
santa och älskliga naturmänniskor. 
Deras ögon lyste av godhet och barns
lig oskuld. Alla voro klädda i bro
kiga dräkter, även männen hade färg
rika koltar och huvor med långa tof
sar och mångfärgade klädesremsor. 

Kåtan var så stor att den rymde 
tre eldar på rad, med en gryta hän
gande över var. Vid vår ankomst 
voro de i färd med att äta, och fort
satte nu den avbrutna måltiden. Var
je familj kokade för sig, den ene po
tatis, den andre oränsade laxöringar, 
som fiskas i statens fjällsjöar trots 
det för fjällfolket av helt naturliga 
skäl alldeles ofattbara förbudet. Po
tatisen och fisken skalades med fing
rarna så nätt och raskt som hade det 
gjorts av ekorrar. 

Hustrun satte på kaffepannan och 
lyfte av locket när kaffet var färdigt, 
så doften spred sig över hela kåtan. 
Detta kulinariska raffinemang verka
de märkbart upplivande på försam
lingen. Men detta skulle hon hälst 
inte ha gjort, ty min sidokamrat, som 
förut med schwung spottat rätt in i 
elden, utförde nu det konststycket att 
spotta i en elegant båge mitt över den 
öppna kaffepannan, vilket gjorde det 
rent omöjligt för mig att hålla min 
förut fattade föresats att inte såra 
värdinnans känslor med att avslå vad 
hon av gott hjärta ville bjuda. 

Nu fanns ej annan råd än att be 
tolken förklara att doktorn förbjudit 
mig att dricka kaffe, vilket för rästen 
var sant. Jag höll händerna för brös
tet och försökte visa hur ont jag fick 
om jag drack kaffe — "voj, voj 
Och det respekterades. Hon frågade 
då om jag kanske hellre ville ha te. 
Men även från detta räddade mig 
den finkänslige och förståndige toi 
ken, så jag slapp lyckligt undan all 
förtäring. 

Nu bad jag dem sjunga en lapp
sång, men de generade sig, svarades 
Då bad jag om en psalm, och detta 
ansågo de sig väl ej kunna neka, Ba-
bin Anti satte in tummarna i öronen, 
spärrade ut händerna, så de påminde 
om läderlappsvingar och tog upp 
psalmen. Alla stämde in. Jag sjöng 
med fastän utan ord. Mitt deltagan
de i sången tycktes tilltala dem. 

Det var en underbart stämningsfull 
andaktsstund i den oförgätliga sön
dagskvällen. Här satt en ring av de 
oskyldigaste, frommaste människo
barn, utan all boklig ,kunskap eller 
lärdom och sjöng sin lovsång till all
fadern i uppriktig och varm tro. Sån
gen var i högsta grad bristfällig, men 
den gick från djupet av de sjungan
des hjärtan till deras Gud och blev 
därigenom för mig något av det 
vackraste jag hört i hela mitt liv. De 
hade ett så lyckligt, jag kan säga 
förklarat uttryck i sina ansikten, att 
jag tänkte med bävan på hur detta en 
dag kanske skulle tagas ifrån dem 
genom vår s. k. civilisation, som åt
minstone i sitt nuvarande tillstånd 
inte tycks äga förmågan att vare. sig 
lyckliggöra eller förandliga mänsklig
heten, vad den nu eljest kan åstad
komma. 

Jag frågade Babin Anti vad han 
undervisade barnen i. Jo "i läsning 
— riktigt alla bokstäverna kan jag ju 
inte, men nog kan jag ju lära dem 
läsa", svarade han med synbar själv
säkerhet. Det var finska läroböcker 
i kristendom som barnen lärde på 
detta anspråkslösa sätt. 

Jag hörde sedan av den inspekte
rande prästen, som varit ute och för
hört barnen att de kunde nästan in
genting utom ett par av dem som gått 
en kort tid i Jukkasjärvi skola. Sant 
att säga unnade jag dessa barn den
na kunskapsbrist som en förmån för 
dem i deras säregna levnadsförhål
landen — så underligt detta än låter. 
Men sedan jag senare hört Torkel 
Tomasson tala om samefolkets behov 
av upplysning och intellektuell ut
veckling, så inser jag att jag hade o-
rätt. Kunskapens träd på gott och 
ont är nog bäst och säkrast för vår 
tids människor att äta av, om de ej 
skola förgås. 

Men när jag såg dessa människo
barn leva fridsamt och kärleksfullt 
med varandra och liksom samman
smälta med den stora fria naturen 
och med sina renar, utan att 
knappt veta av något mera i världen 
— med undantag för de fruktade 
myndigheterna, som ingripa i deras 
frihet — ja, då ryste det sannerligen 
i mig vid tanken på att skollagen 
skulle tvinga in dessa glada, sorglösa 
friluftsbam i en trång skolklass med 

stängda fönster och ofta trånga tan
kar därtill. Det kändes som vore det 
en förbrytelse, som kunde förkväva 
deras naturliga anlag och göra dem 
odugliga för det nyttiga nomadliv 
som nu skänker dem full livsglädje 
trots allt. Men som sagt, jag har av 
oemotsägliga skäl tvingats att ändra 
mening. 

Av den inspekterande prästen hör
de jag det varmaste beröm över dessa 
lappars exemplariska vandel, deras 
absoluta nykterhet och strängt sedli
ga liv. Han beskrev även ett och an-
n^t om deras religiösa liv, hur de vo
ro utom sig av glädje sedan de fått 
nattvarden och syndernas förlåtelse. 
De omfamnade varandra och präs
ten, sleto i hans kläder, klappade i 
händerna, skrattade och gräto, hop
pade jublande omkring och förde ett 
"infernaliskt oljud" i vild hänförelse 
och övermått av glädje och lycka. 

Vid deras begravningar, som ske 
endast ett par gånger om året, vråla 
de och tjuta och voj a sig, kasta sig 
över kistan och gråta så mycket de 
kunna. Men om £n stund äro de 
muntra igen som om ingenting hänt. 

Detta föreföll mig helt naturligt 
sedan jag själv fått bevittna de has
tiga växlingarna i deras sinnesstäm
ning. Jag'fick ett litet prov härpå 
då jag gjorde ett försök att på egen 
hand meddela mig med dem, medan 
tolken gick ut att lägga av sig sin 
tjocka vargskinnspäls, och för att 
titta in och hälsa på även i de andra 
kåtorna. Jag frågade husmodern vad 
hon hette. Hon ruskade på huvudet 
och förstod inte. Då räknade jag upp 
lappska kvinnonamn som jag sett i 
böcker och gjorde det i frågande ton. 
Hon såg på mig och sade liksom på 
försök ett försiktigt "Margret — 
Maggi". Jag pekade på mig och sade 
att också, jag hette Margret, då skrat
tade de och klappade i händerna, upp
repade namnet och voro synbart ro
ade av denna händelse, och pratade 
i munnen på varandra. 

Då kom en ung blond flicka in. 
Jag gjorde samma experiment med 
henne, ödet ville då att hon hette 
Anna. Jag hette ju också Anna och 
var förtjust att kunna bereda dem 
även denna glädje. Men nu blevo 
de misstänksamma. Den högljudda 
munterheten förbyttes i en våg av 
förargelse, det drog som åskmoln 
över deras ansikten. De kastade vre-
da blickar på mig, morrade och knor
rade och trodde tydligen att jag dri
vit gäck med dem, vilket helt visst 
vore en synd som inte kunde förlå
tas. Alla mina försäkringar och be
mödanden om en trovärdig uppsyn 
hjälpte inte. Jag blev inte trodd och 
kände mig som på de anklagades 
bänk där jag satt. 

Lyckligtvis kom den förträfflige 
tolken i rätta ögonblicket och klarade 
den kinkiga situationen genom att 
förnyade gånger i myndig ton upp
repa mina för och tillnamn under 
försäkran att jag talat sanning. 

Nu bröto applåderna och glädjen 
lös igen. Jag nickade segersäll och de 
nickade igen, och vi voro de bästa 
vänner i världen i solskenshumör alle
sammans. Deras ögon tindrade av 
välvilja. 

Bikko Mikko ville roa mig med att 
se stammens yngste i kåtan bredvid. 
Hustrun inföll genast att det kunde 
besvära mig att gå ut, och att det 
vore bättre att hämta in den lille, 
vilket skedde. 

Modern kom med sin skatt nerträdd 
i en vacker kont. Gossen var ovan-

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

KRYMPER 
EJ YLLE 

VQ©Q^1 
© ©uhhî ® m© 

ligt liten för att vara åtta månader, 
men såg vaken och pigg ut. På min 
fråga vad han hette, fick jag det o-
väntade svaret "Alexander" ! Hm 

tycktes vara allas gemensamma fröj
deämne. Man skockade sig kring 
det lilla barnet, som hölls högt upp i 
luften till allmänt beskådande. 

Detta var en tavla så vacker, att 
jag önskade att jag varit målare. De 
glada ansiktena, de färgrika dräkter
na, allt belyst av flammande eldar 
mot den svarta bakgrunden. 

Hur gärna hade jag ej dröjt länge, 
länge i denna underbart fängslande 
omgivning, men tiden led och åter
färden måste ske. Det var med verk
lig självövervinnelse jag bröt upp och 
gav alla mina nyvunna, bedårande 
vänner en avskedsomfamning för all

tid. 
Vi ses ej mer, men jag kan aldrig 

glömma de intagande varelserna med 
de mjuka stämmorna och de ömma 
tonfallen som talade om varma hjär

tan. 
Vid avfärden lyfte Bikko Mikko av 

sin luva och svängde den i luften iv
rigt och långvarigt — ett vackert 

och vältaligt farväl —. 

T A N K A R .  

Det är icke vad vi äta, men vad vi 
smälta, som gör oss starka. Det ar 

icke, vad vi förtjäna, men vad vi spa 
ra, som gör oss rika. Det är icke, va 
vi läsa, men vad vi minnas, som g01 

oss lärda. Det är icke, vad vi talSil 
men vad vi uträtta, som gör oss du„ 

liga. 
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lILLA TEA T ERN-
L Varje afton kl. 8 e m. 

Söndag två »rest. kl. 7 o. 9. 

£n P*9a blan,i Pl8or* 

jyiya Teatern. 
Varje kväll kl. 8: 

Revyn. 

«tattskogens Friluftsteater. 
,!nn Gerda Thomée och Carl Barcklind. 

Varje afton kl. 8 

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

Var ligger felet? 

Vita 
Slottsskogen 

MUSIK VARJE AFTON 
av en avdelning ur 

Göteborgs Symfoniorkester. 
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7Var lunchar mans; 
bäst? 

Cggers Sommarkrass 

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

Stora Teaterns Restaurant 
luftigaste och soalasfe i staden 

Tel. 3273 

Terassen 
förstklassig konditori och lunch-
seroering. 

Vita Bandet 
Kungsgatan 41 - Telefon 107 89 

Vollmers ITleeths, Thesalong 

Har Ni tänkt 
att prenumerera på "Kvinnornas 
Tidning", denna'de svenska kvin
nornas egen röst i prässen, sä 
var vänlig och sätt beslutet i 
verkställighet ! 

Prenumerera å närmaste post
kontor eller direkt på tidningens 
Expedition Vattgatan 27, Göte
borg. 

PRIS: Helår Kr. 6: — 
Halvår , 3:75 
Kvartal „ 2: — 

Under strecket 
påbörja vi i detta nummer en kor* 

tare följetong, En märkvärdig tur för 

flickan, som med sitt originella upp

slag och sitt raska berättartempo san* 

nolikt skall vinna sitt syftemål att 

På ett tilltalande sätt förströ vå r 

läsekrets. 

The Yorkshire Ladies' Council of 
Education anordnade vid sitt femtio-
fjärde årsmöte en diskussion över 
ämnet "Framgången av de nutida un
dervisningsmetoderna för kvinnor". 

Inledningsanförandet hölls av pro
fessorn vid universitetet i Leeds, Gor
don, som betygade att ingen man 
kunde förbli oberörd av den energi 
och det mod, som visats av den se
naste generationens kvinnor i deras 
strävan att skaffa sig en bättre upp
fostran, större kunskaper och en fri
are, lyckligare levnadsställning över 
huvud taget. 

Egendomligt nog saknas, framhöll 
talaren, denna anda av djärvhet och 
originalitet fullständigt hos kvinnliga 
nutida studenter i fråga om deras uni
versitetsarbete liksom även i deras ar
bete sedan de lämnat universitetet. 
De förmå tillgodogöra sig undervis
ningen i fullt samma grad som de 
manliga kamraterna, men synas sak
na skapande förmåga och vara ur 
stånd att föra vetenskapen framåt. 
Detta ej endast beträffande litteratu
ren utan även i fråga om filosofi, ma
tematik, kemi och andra vetenskapli
ga områden. De ta sin examen, ofta 
en glänsande sådan, men så -— punkt 
och slut! Om de sedan frambringa 
något arbete, kan man våga tusen 
mot ett, att det blir ren imitation och 
reproduktion. Och likväl äger kvin
nan både intuition och skarpsinne, rör 
sig på dessa områden med krafter 
som mannen saknar eller äger i min
dre grad än hon. 

Varför sätta dessa egenskaper inga 
frukter i kvinnans vetenskapliga ar
bete? Bedriver hon det efter manli
ga och sålunda för henne främmande 
grunder. Imiterar ihon hällre än att 
taga besväret och risken av ett själv
ständigt tänkande? Eller är det för 
tidigt att framställa dessa frågor? 
Hava kvinnorna ännu ej haft till
räcklig tid för att finna sig tillrätta 
på det vetenskapliga området? 

De äldre kvinnor, som förskaffat 
sina yngre medsystrar tillträde til. 
universiteten, synas anse, att de full
gjort sitt värv och att målet är nått 
En grundfalsk åskådning! Man står 
ännu vid själva början. Den högre 
undervisning kvinnorna kommit i åt
njutande av är en manlig sådan, mö
dosamt och långsamt under århundra 
den skapad av män och tillrättalagd 
för mam. I stället för att på samma 
sätt skapa en för sig -särskilt avpas 
sad utbildningsmetod hava kvinnorna 
upptagit den gamla manliga och in
tvingat sig i dess former,. som för 
dem måste vara främmande. Att ta
ga emot och efterlikna, det är detta 
universitetens kvinnliga alumner gö
ra. Talaren skulle gärna önska upp
rättandet av ett kvinnligt universitet 
vid sidan av dem, som besöktes av 
både män och kvinnor, där experi
ment kunde göras med en för kvin
norna särskilt lämpad undervisnings
metod och där man kunde söka nya 
vägar för att utveckla kvinnomas 

speciella art av begåvning och göra 

den fruktbärande. 
Miss Gwyer, utexaminerad från 

och direktris för The Leeds Univer
sity Hall, som därefter fick ordet 
medgav, att enligt hennes erfarenhet 
av det kvinnliga universitetsarbetet 
professor Gordon i stort sett hade 
rätt. Men, tillade hon, är icke orsa
ken till den kvinnliga underlägsenhe
ten att söka däri, att kvinnorna och 
männen icke arbeta under samma fria 
förhållanden? Alla erkänna utan vi 
dare att arbetet är det centrala, det 
förnämsta i mannens liv, att han skall 
understödjas däri, att han skall läm
nas ostörd, att han har suverän rätt 
till sin tid och sin person. Men när 
tagas väl dessa allmänna hänsyn till 
en kvinnas arbete, till hennes tid och 
person? Hur många hem taga dot
terns studier lika allvarligt som so
nens, fridlysa hennes studerkammare 
och anse hennes utbildning värd de 
högsta belopp? En man fredar sitt 
arbete och sin person mot sina när
maste och deras störande inflytande, 
en kvinna är alltid redo att på egen 
bekostnad taga hänsyn till sin familj. 
Och familjen gillar det manliga och 
det kvinnliga uppförandet och anpas
sar sina krav därefter. 

Miss Emely Ford underströk sam
ma synpunkter. En vetenskapsman 
finner i det egna hemmet den största 
personliga frihet, den mest absoluta 
arbetsro, förhållanden av utomor
dentlig vikt för en forskaregärning. 
En vetenskapskvinna, som gifter sig, 
kommer icke i åtnjutande av samma 
fördelar, hennes plikter som maka 
och moder komma i stället att tränga 
hennes vetenskapliga arbete i bak
grunden och lägga beslag på hennes 
tid. 

Andra talare slutligen gjorde gäl
lande att någon verklig jämförelse 
mellan den manliga och den kvinnli
ga insatsen på det vetenskapliga om
rådet icke är möjlig så länge de stu
derande kvinnornas antal endast är 
en bråkdel av de manliga kamrater-

.nas, liksom ej heller så länge det ic
ke framstår som lika viktigt och lika 
självklart att förhjälpa de kvinnliga 
begåvningarne som de manliga till 
universiteten. I detta stycke brister 
ännu så ofantligt mycket. 

Hur sprides 
smittan? 

Ett svar. 

Vägande ord. 

Allt, som befriar vår ande utan att 
ge oss herravälde över oss själva, är 
fördärvligt. 

Goethe. 
* 

Andens natur är så beskaffad, att 
omväxlingen merendels skaffar oss 
mera vederkvickelse än vila. 

E. v. Feuchtersieben. 
* 

När människan gör sitt, hjälpa gu
darna henne så gärna. 

Euripides. 

Med anledning av en i n :r 24 av 
Kvinnornas Tidning införd artikel 
Hur sprides smittan " vari frågan 

om lämpligheten av sensationella re
ferat från våra rättegångssalar och 
vad som bör göras för att på området 
få allmänhetens sensationslystnad be
gränsad på ett allsidigt sätt behand
lats, innehåller Svenska Journalist
föreningens fackorgan Journalisten i 
sitt senaste nummer en för tidnings
männens egen sympatiska ståndpunkt 
till frågan belysande artikel. Med 
avseende å en av huvudpunkterna i 
Hur sprides smittan — brottslingar
nas namngivande i onödan — fram
håller Journalisten hur redan nu 
mycket vunnits i riktning av större 
hänsyn för de olyckliga. 

"Den centrala nyhetsförmedlaren, 
telegrambyrån", skriver Journalisten, 
"har härvid på ett prisvärt sätt gått 
före. Sedan länge tillämpar byrån 
den principen att brottslingars namn 
icke namngivas första gången de rå
kat ut för rättvisan, och även i en del 
andra ömmande och naturligtvis även 
i mindre viktiga fall förtigas namnen, 
nota bene om icke tidningarnas re
portagemetoder redan lagt hinder i 
vägen för sådant hänsynstagande. 
När ett brott är av mera uppmärk
sammad art och kommit till tidnin
garnas kännedom före domstolssta
diet blir det ju oftast så att namnet 
också kommer med. Detta kan rim
ligtvis icke alltid undvikas. I en del 
fall kan nog allmänheten ha, om man 
så får säga, ett legitimt intresse av 
full klarhet i vad som skett. Men 
andra fall beror det nog på ren tank
löshet av den skrivande, som icke, 
som byråmannen, så gott som dagli
gen sysslar på gebitet, att icke en bå 
de berättigad och möjlig hänsyn ta-
ges. Här kan naturligtvis mycket 
göras inom pressen själv genom på
pekanden i fackorgan o. s. v. 

Vad beträffar de dramatiska skild
ringarna av brotten är det ju ofrån
komligt att en betydligt större åter
hållsamhet vorè högst önskvärd, sär
skilt på en del håll. Det kan natur
ligtvis sägas att allmänheten, som 
pressen ju skall tjänä, kräver gods av 
detta slag, smaken är sådan även hos 
ganska kulturella människor. Men 
pressen måste — åtminstone succes
sivt — söka uppfostra allmänheten. 
Det är en kulturell och moralisk upp
gift, som säkert omsider skall lyckas 
om man allvarligt inriktar sig därpå." 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp-
& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913. 

Victor Swenson & C:o 
Manufaktur- & Kappaffär 

35 Kungsgatan 35. 

KAPPOR, DRÄKTER 
KLÄDNINGSTYGER. 
Stort och välsorterat lager av 

Kläden, Scheviot, Siden m. m. 
för Kappor och Dräkter. 
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(MR 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! 

bästa tvättmedlet 
och ömtåliga kläder 

Kungsgatan 45. Tel. 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser. 

Gummans Flingor 

Från kvinnovärlden. 
Europas andra kvinnliga diplomat 

har i dagarna utnämnts i det att Bul
garien på den officiella posten som 
legationssekreterare i Washington 
ställt dottern till bulgariske ministern 
i London, fröken Nadeschda Stand
off. Den första utnämningen av en 
kvinnlig envoyé ägde rum i början 
av år 1919, då den kända fredsentusi
asten och journalisten fröken Rosika 
Schwimmer utsågs att representera 
ungerska regeringen i Schweiz. 

Den nyutnämnda legationssekrete
raren är endast 27 år gammal. Trots 
sin ungdom har emellertid fröken 
Standoff i den underordnade ställ
ning av handsekreterare eller tolk, 
vilken hittills varit kvinnan förbe
hållen inom diplomatiska kåren, gjort 
viktiga erfarenheter för sin bana. 
Särskilt har hennes flytande behand
ling av ej mindre än 6 språk gjort 
henne till en framstående och anlitad 
tolk vid de viktiga diplomatiska kon
ferenser som under fredsåren hållits 
bl. a. i Paris och Genua och där hon 
tolkat anföranden av ett flertal av de 
förnämsta deltagarna, såsom Lloyd 
George, lord Curzon, Poincaré, Bri-
and och Schanzer. 

För mig blir ödmjukheten alltid 
den största dygden. Utan den gives 
det intet innerligt liv, ingen kärlek 
till ensamheten, intet band mellan 
själen och himmelen. 

Wilh. von Humboldt. 
* 

Ingen har någonsin varit en stor 
man, utan en gudomlig fläkt. 

Cicero. 

Det säges ofta om kvinnor, att de 
notoriskt "icke begripa politik". Om 
vi antaga detta som ett axiom, så ge 
vi därmed kvinnorna ett vackert be
tyg — sådan som den nuvarande po
litiken är ! Vad är nämligen det, som • 
vi just nu kalla "politik". En gam
mal värld, som sjunker och går un
der, en ny, som håller på att uppstå. 
Den gamla, döende världens grund
princip är det råa våldet, den starke 
gör den svage till sin slav, och låter 
honom träla för sig. Den nya värl
dens grundprincip skall bliva den 
ömsesidiga hjälpen, barmhärtigheten, 
kärleken; den starke hjälper den sva
ge, och båda utnyttja till fullhet sina 
egna krafter, och båda få den hjälp 
de behöva. Vi äro ännu långt från 
denna lyckovärld. Men vi närma oss 
långsamt, långsamt, och se henne: 
stråla framför oss i fjärran. Och det 
kommer kanske en dag då varje na
tion skall sätta sin ära i och uppskat
tas därefter, i vad mån hon har bi
dragit att påskynda denna människo
släktets marsch framåt mot målet: 
människokärlek. Och vem står främst 
i detta arbete, om icke kvinnan? Vem 
har lidit mest under det råa våldet, 
om icke kvinnan? Vem visar mesta 
begåvningen för den ömsesidiga hjäl
pen — för Caritas — för kärleken? 

(Hermann Bahr, aukt. övers, ur 
"Die Frau", juni 1922.) 
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100 gr. svenska makaroner, stänger, 3 st. medelstora kokta rödbetor. Sås: 1 

hårdkokt äggula, 2 mts. olja, 2 msk. ättika, salt, peppar, vitpeppar, 2Va tsk. 
kapris. Beredning: Makaronerna sköljas, förvällas i kokande, saltat vatten 
20 min., upphällas i durkslag, överspolas med kallt vatten och få rinna 

av. Därefter skäres de i 1 cm. långa bitar. Rödbetorna skäres i små 
tärningar och blandas med makaronerna. Till såsen passeras den 

hårdkokta äggulan och blandas sedan med den råa äggulan och 
kryddorna, varefter oljan och ättikan tillsättes litet i sänder 

och sist den hackade kaprisen. Såsen hälles över maka
ronerna och rödbetorna och allt omblandas väl samt får 

kallna. Serveras enbart eller tillsammans med kött. 

So till att Ml får svenska makaroner 

En märkvärdig tur för 
flickan. 

Översättning för Kvinnornas Tidning av 

R. L-g. 
( i )  

Ba?ot berättade historien för oss 
kväll. Vi satt kring elden och ta-

ade om den ideella kärleken, och nå-
§°n frågade honom, om han nånsin 
tMkt På att gifta sig. 

Ja, en gång i mitt liv", sade han 
muntert. 

jHade du inte råd till det?" 
ans talang och vad som var kvar 
ans vackra utseende inbragte ho-

m femtio pund i veckan vid den ti-

n!n:.men det hade varit en tid då — 
, a^'' 'at oss höra vad Bagot själv 
ha: a*t förkunna! 

Det var inte en ekonomisk fråga", 
k arade han skrattande", aktörer bru-

s]
a
a
r aldri£ vänta, tills de få råd. Jag 

Vad^ Unt'an Pa märkvärdigt sätt. 
som räddade mig var min konst-

narsnatur • •• ° ja ' sanningen att saga, sa var 
S verkligen angripen. Om jag inte 

hade varit en så äkta skådespelare 
alltigenom, så skulle jag nu hålla på 
att knoga i väg till sista tåget hem till 
Bedford Park i stället för att sitta här 
och prata med er, gamla gossar, i en 
härlig emma med glaset bredvid mig. 
Ni vill höra historien? All right, med 
största nöje. 

Naturligtvis vet ni, att jag skapade 
mig ett namn genom 'vördig pastor 
Simon Tibbits' i stackars Pulteneys 
'I grevens tid'. Det finns saker, som 
en karl aldrig kan glömma, och jag 
minns, hur jag kände mig, då jag be
stämt mig för saken, så väl som om 
det varit i går. Ni förstår det var 
mitt första engagement i London, och 
jag hade fikat efter ett dylikt i sex
ton år. Sexton år hade jag 'varit på 
väg' — och sett amatörer med pen
gar vandra in pa scenen i \\ estend 
från sina respektive studentförenin

gar. 
Jag hade blivit tillsagd att försöka 

min lycka på kontoret mitt emot tea
tern en julimorgon, och när jag gick 
in där, fanns där ingen mer än en ung 
man, som jag gissade måste vara Pul
teney. Han satt vid bordet med en 
penna i handen och fingrade på en 

pappmodell av en av scenerna och 
såg så förpinad ut, som om han varit 
finansminister. 

Är det herr Pulteney, som jag har 
den äran att tala med? sade jag. På 
den tiden inbillade jag mig, att för
fattare var viktiga personer. 

Han rodnade och log — ett något 
tvetydigt leende, tyckte jag." "Ja, 
det är mitt namn." 

"Jag har blivit hitskickad för att 
tala med er angående prestens roll i 
er fars, herr Pulteney, sade jag. Jag 
hade i själva verket kommit dit för 
att göra ett besök hos teaterdirektö
ren, men en smula smicker skadar al
drig, och jag har alltid varit diplomat. 

Han bad mig sitta ner, och vi språ-
kade en stund. Han höll en cigar
rett i handen, och det såg ut för ett 
ögonblick, som om han tänkte bjuda 
mig en också. Jag förmodar han 
snart insåg, att det inte var juste 
att bjuda en aktör på cigarretter i di
rektörens rum, ty han kastade bort 
sin egen i stället. Han var en gentle
man, stackars Pulteney, fast han var 
en förbaskat dålig författare. 

Regissören kom snart tillbaka och 
började med sina om och men, men 

Pulteney fällde ett par ord till min 
förmån, som gjorde saken all right. 
Jag fick veta, att det var en framstå
ende roll och en stor chans för mig, 
och jag skred ned för trapporna och 
ut på gatan och kände mig så stolt 
som om jag ägt 'the Strand'. Visser
ligen var honoraret inte storartat — 
jag hade haft bättre betalt i landsor
ten — men tanken på möjligheten att 
kunna slå igenom i West End gjorde 
mig så uppblåst, att jag var nära att 
spricka av högfärd. 

Great Cumberland Place! jag vill 
lova, att jag blev snopen, när jag 
fick stycket. Hade inte läst det förut, 
förstår ni. Ni kan inte föreställa er, 
hur fånigt det verkligen var. Jag 
kan lugnt säga, att mer än en om än 
aldrig så god komiker blivit bet. När 
jag läste kvickheterna, ville jag grå
ta. Det var inte roligt, sådant som 
författaren lämnade det ifrån sig, det 
kan ni lita på, gossar. Jag tycker inte 
om att skryta med mina egna bedrif
ter — är inte av den sorten — men 
det var jag, som helt och hållet ska
pade den rollen! 

Nåväl repetitionerna skulle inte 
börja på tre veckor, och jag gick stän

digt och hoppades på att kunna gö
ra något av rollen, innan första 'kal
lelsen' kom. Jag läste upp min text 
än på ett, än på ett annat sätt, och 
ju mer jag läste, dess mer ilsknade 
jag till. Jag åt min middag på Exe
ter Hall åtskilliga gånger och hörde 
på, hur folk gjorde sina beställningar. 
Det var billigt där, och jag hoppades 
att kanske kunna få höra den stämma 
jag gick och väntade på att få tag i. 
Men det lyckades inte. Om sönda
garna gick jag i tre olika kyrkor och 
satt kvar under tre långa prediknin
gar. Milda makter, ett sådant liv! 
Och ingenting tjänade det till. 

Så en kväll gick jag där och span
kulerade utan att tänka på vare sig 
vördig pastor Tibbits eller någonting 
särskilt, och plötsligt fick jag höra en 
röst, en röst, som kom mig att hoppa 
högt i luften. Hjärtat flög upp i 
halsgropen på mig. Det var den rös
ten jag behövde för rollen! 

På ett par stegs avstånd, leende 
upp mot en lång drake till poliskon
stapel, stod en liten präst och fråga
de efter vägen till Baker Street. Han 
såg ut som en äldre kerub med sina 
skära kinder och oskyldiga ögon. Jag 

höll andan, i hopp att han skulle fort
sätta att prata, men då polisen hade 
svarat honom, trippade han genast 
vidare bara med ett: 'tack så mycket'. 
Han trippade i väg med den kuriö
saste gång jag i mitt liv har sett, och 
jag slank efter honom utan att för en 
sekund ta mina ögon ifrån hans ben, 
som jag studerade hela vägen till 
Charing Cross. 

Som jag hade beräknat, så tog han 
omnibus. Det var en, som just satte 
sig i gång. Upp flög hans paraply, 
och i nästa ögonblick var jag efter 
på fotsteget i tanke att kunna så fort 
som möjligt locka honom att konver
sera och bli herre över hans röst lika 
väl. som över hans ben. 

'Fullt inuti', sade konduktören och 
satte sin smutsiga hand framför mitt 
ansikte. Jag blev så ursinnig, så jag 
kunde ha dunkat honom i skallen ! 

Nå, det var ingenting annat att gö
ra än att kliva upp på taket och vänta 
på att någon skulle stiga ut. De 
gjorde så tusan heller, inte en själ 
steg ut, och jag såg inte till min lilla 
modell, förrän vi kom till Baker 
Street. Jag hade ämnat att låta ho
nom traska några steg och sedan be 
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Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46, Göteborg. Tel. 1443. 
Omsorgsfullt arbete. Snabb leverans 

En sällsam 
dröm. 

I don Calmets arbete över syner 
och uppenbarelser läses följaJnde egen
domliga händelse, som kan äga ett 
visst intresse i vår för mystiska till
dragelser intresserade tid. 

En lärd i Dyon hade uttröttat sig 
hela dagen med ett viktigt ställe hos 
en grekisk poet, utan att han lyckats 
få någon begriplig översättning där
av. Ledsen och förargad över frukt
lösheten av sitt myckna arbete går 
han till vila. I sömnen förflyttas han 
till Stockholm och införes, såsom han 
tycker i drömmen, i drottning Kristi
nas bibliotek, ett av de största och 
ryktbaraste i Europa vid denna tid. 
Han mäter med blicken de rika bok
skatterna och fäster sig slutligen vid 
en liten volym, vars titel förefaller ho
nom obekant. Hain öppnar boken, och 
sedan han bläddrat igenom en 10 à 12 
sidor, upptäcker han i densamma någ
ra grekiska versar, vilkas läsning helt 
och hållet ger honom nyckeln till den 
översättning, han så länge sysselsatt 
sig med. I glädjen häröver vaknar 
han och nedskriver ur minnet de i 
drömmen lästa verserna, varpå han 
ånyo insomnar. 

Följande dag står hans nattliga 
äventyr med livlig klarhet framför ho
nom, ocih som han finner det hela 
synnerligen underbart, beslutar han 
sig att följa detsamma till slut. 

Han tillskriver Cartesius, som då 
vistas i Stockholm, och berättar hän
delsen samt begär att få veta i vilken 
grad hans dröm överensstämmer med 
verkligheten. Filosofen svarar ho
nom att den skickligaste ingenjör icke 
bättre skulle ha uppritat planen till 
den svenska huvudstaden, att palatset 
och biblioteket voro fullkomligt väl 
avmålade samt att Ran funnit den 
ifrågavarande boken på den utmärk
ta hyllan och däruti läst de av dröm
maren uppskrivna grekiska verserna. 

Det kan tilläggas att denna ovanli
ga dröm på sin tid var offentlig och 
att få vittra män funnos, som icke 
kände till densamma. 

Ovanstående är endast ett exempel 
på den särklass av drömmar, vilkas 
övernaturliga karaktär icke helt och 
hållet kan vederläggas med den ve
tenskapliga förklaringen om rubb
ningar i matsmältningen. 

m TIU. 

I AUG. SJÖBERGS 
KLICH é ANSTALT 

(f.d. 
i MAGASINSGATAN 3 * GÖTEBORG * TEL. AÄSS 

Holger Bille 
TANDKLINIK 

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

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

arbeten, guldbryggor och 
guldstifttänder. 

Resande kunna erhålla sina arbeten på dagen. 

Vardagskemi. 
Kall tobaksluft i rum, något av det 

obehagligaste som finnes, avlägsnas 
med lätthet på följande sätt: Alla 
askkoppar 'tömmas noga. Därefter in
sätter man i rummet ett stort fat med 
kallt vatten. Lämpligast sker detta på 
kvällen. Vattnet drar till sig tobaks-
lukten och på morgonen är luften be
friad därifrån. 

Gummilösning kan man själv lätt 
och otroligt billigt göra i ordning. 
Köp i en kemikalieaffär för 25 öre 
gummiarabicum i bitar. Lägg gum
mit i ett litet kärl och slå ljumt vatten 
över. Lösningen är färdig efter någ
ra timmar och förtunnas, om behöv
ligt, med litet mera vatten. 

* 

Vita benskaft på knivar hålla sig 
vita, om de, sedan de äro diskade, 
gnidas med en i kallt vatten fuktad 
duk, vilken beströtts med såppulver. 
De sköljas därefter och gnidas väl 
torra. Hava skaften redan blivit gula, 
kan man få dem vita genom att fukta 
dem med vatten och därefter lägga 
dem i ett starkt solbelyst fönster. 
Proceduren måste upprepas några 
gånger. 

* 

Behöver ni måla er villa eller som
marstuga, så gives eder härmed med 
varm hand ett recept på vit färg för 
ytterväggar. Ett halvt kg. skalad, 
kokt och väl riven potatis utröres no
ga i 1,8 liter hett vatten samt passe
ras genom en fin sil. Samtidigt blan
das 1 kg. blyvitt (köpes i kemikalie
affär) med 1,9 liter vatten och passe
ras likaledes genom en fin sil. De 
båda lösningarne blandas därefter väl 
med varandra och färgen är färdig. 
Main målar på vanligt sätt och ger än
nu en strykning, när den första tor
kat, vilket sker mycket hastigt. Den
na utmärkt vackra vita färg duger 
på såväl trä som murbruk. Smetar 
icke av sig och är ofantligt billig. 
Göres gul genom tillsats av gulockra, 
röd genom rödockra. 

* 

Vita filthattar rengöras på följande 
sätt : Blanda magnesia (köpes på apo
tek eller i kemikaliehandel) med vat
ten till en rätt tjock massa, som se
dan med en borste strykes över hatten 
och lämnas att torka. Borsta sedan 
med en ren borste bort pulvret. Är 
hatten mycket smutsig, behöver den 
två eller tre sådana behandlingar. 

* 

Kol ger mest värme, om det för
varas i en torr, luftig källare. Får 
det ligga i fuktig luft, utvecklar det 
vid förbränning betydligt mindre 

värme. 

De Damer 
som önska moderna, bekväma först
klassiga skodon till möjligast läpsta 
priser köpa hos 

Hedströms 
Södra Larmgatan 11. 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

Sömnen och 
livet. 

Ingen naturens hälsokälla är mera 
undergörande än sömnen. Att sova 
är att ständigt förnya sig. Utan den
na förnyelse kan ingen leva. 

Historien omnämner visserligen åt
skilliga exempel på framstående per
sonligheter, som i detta fall liksom i 
alla andra utgjort lysande undantag. 
Deras ringa behov av sömn har näs
tan gränsat till det piirakulösa. 

Genomsnittsmänniskan däremot, 
som icke hämtar kraft till sitt arbete 
från en kring ett enda stort mål kon
centrerad vilja eller ur en för någon 
viss idé lågande själ, behöver vanligen 
en vila på 7—8 timmar pr dygn. Oli
ka människor liksom olika åldrar krä
va dock olika sömn. Barnet, som på 
sitt tidigaste levnadsstadium sover 
dygnet runt, minskar sedermera söm
nen undan för undan med tillväx
ten. Men redan under uppväxttiden 
framträder tydligt olika behov av 
sömn hos olika individer. Det är 
nog lyckligast att i detta fall icke 
kämpa emot naturen. 

En god nattsömn utesluter ej för 
dem, som känna sig behöva det, nå
gon stunds vila på dagen. Denna ver
kar både uppfriskande och föryng
rande. Måhända är det alltför litet 
beaktat, vilken underbar inverkan 
sömnen har på utseendet. Den som 
sover åldras ej. 

Tydligast belyses sanningen av 
denna regel genom följande märkliga 
fall, som på sin tid väckte mycket 
uppseende. En bondkvinna på öst
götabygden hade sovit under många 
år. En pressman som avlade besök 
i kvinnans hem för att styrka feno
menets befintlighet kunde berätta, hur 
på sidan av träsoffan, vari hon un
der alla dessa år legat försänkt i sitt 
dvallika tillstånd, en fördjupning syn
tes i träet, förorsakad av den sovan
des andedräkt. Han kunde även kon
statera att den sovandes utseende 
alltjämt var en ung kvinnas, såsom 
då hon insomnade, ehuru hon under 
tiden gått dj upt in i medelåldern. Alla 
dessa år hon sovit hade gått henne 
spårlöst förbi. Ingen sinnesrörelse, 
intet släp och slit hade satt sitt mär
ke i hennes ansikte. 

I motsats mot detta abnorma fall 
är den rastlösa, jäktande nutidsmän
niskan sällan fullsövd. Tusentals 
människor beklaga sig i våra dagar 
över sömnlöshetens lidande. Mycket 
ofta är rubbningen av naturens ord
ning vållad av dem själva genom års 
missbrukande av nattens timmar, ge
nom alltför litet beaktande av den 
stund, då sömnen knackar på den ut-

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. 

tröttade fysikens dörr. Släppes han 
gång efter annan icke in, är det rim
ligt att han småningom uteblir. 

Andra människor åter kunna ej 
fördraga att se andra vila. De ha al
drig behövt någon extra vila på da
gen själva och anse därför denna va
na såsom en slags onaturlig bort-
skämdhet eller lättja. Detta är i hög
sta grad orätt. Det naturliga kan i 
detta fall endast mätas efter vars och 
ens individuella behov. Och i högre 
grad än om något annat gäller om 
sömnen de gamlas ord : "Kör ut na
turen med tjuga så kommer den med 

tjuva igen". 

Hårets vård. 
Ett vackert hår har alltid räknats 

till en av kvinnans förnämsta pryd
nader. I våra dagar hör emellertid 
ett mycket rikt hår till sällsyntheter-
na. Man sitter ej längre på det så
som våra mödrar och mormödrar en
ligt egen trovärdig utsago kunde göra. 

Men om det i vår tid avprutats på 
mängden fästes desto större avseen
de vid att håret genom daglig vård 
erhåller den glans och mjukhet, som 
tillhör en välskött frisyr. Denna å-
stadkommes ej allenast genom borst
ning och tvättning. Ett minst lika 
viktigt led utgör den dagliga massa
gen av hårbottnen, varigenom hårets 
växtkraft i hög grad stärkes och bibe-
hålles. 

Proceduren behöver ej bliva vare 
sig långvarig eller tröttande. Före 
hopflätningen på kvällen behandlar 
man blott regelbundet med fingertop
parna hela huvudsvålen, gärna efter 
en tvättning med något prövat och 
förtroendeingivande hårmedel. I an
nat fall är en liten doppning av fin
gertopparna i rent kallt vatten lika 
välgörande. 

. En på detta sätt behandlad hårbot
ten skall kännas rörlig och smidig — 
ej fastvuxen invid huvudet, vilket se
nare just är främsta anledningen till 
hårrötternas förtorkande och hårets 
långsamma utdöende, grånande och 
avfall. 

Efter massagen, som verkar livan-

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 

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

Husargatan 24. 
Johnson & Carlson, "usTe?.a4i"i.2-
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de och välgörande för hela huvudet, 
en lätt behandling med borste och 
kam under cirka 5 minuters tid. Ett 
utmärkt medel för hårbottnens ren
görande är konjak, billigaste sorten. 
Kan man härtill någon gång i veckan 
erhålla hjälp av annan person, som 
efter successiv uppdelning av håret 
med en i konjaken doppad och efter 
varje gnidning utbytt bomullssudd 
behandlar hela hårbottnen blir proce
duren så mycket effektivare. Vad 
såpsprit, tvål eller champonerings-
pulver icke förmå för avlägsnande 
av hudfällning och damm vid hårröt
terna ernås genom denna behandling. 

Ett alltför litet beaktat medel för 
hårets välbefinnande är slutligen so
len och luften. Tål man ej att på 
grund av ovana ha huvudet helt och 
hållet obetäckt, må man åtminstone 
sommartid begränsa sig till den lät
taste och luftigaste huvudbonad man 
kan hitta på. 

För att göra en sammanfattning av 
ovanstående med framgång prövade 
metod för hårets vård säga vi alltså: 

Tvätta håret var fjortonde dag; 
massera dagligen hårbottnen med 

fingerspetsarna under några minuters 
tid ; 

borsta och kamma det växelvis ef
ter massagen i cirka 5 minuter ; 

rengör varje vecka hårbottnen med 
konjak eller i brist därpå utspädd 
sprit (1 del sprit, 2 delar vatten) ; 

gå barhuvad sommartid ! 
Såframt de minsta naturliga förut

sättningar finnas skall håret genom 
denna behandling bliva livfullt, glän
sande och mjukt, med framgång mot
stående såväl ett genom försummel
ser för tidigt avfall som ett för ti
digt grånande genom hårrötternas ut
torkande i brist på den näring en sti
mulerad cirkulation meddelar. 

Mamman med verklig känsla: — 
Ja, lilla barn, nu har du fått duktigt 
med ris för din olydnad. Men du för
står nog, att det gjort mig lika ont 
som dig, inte sant? 

Det lilla barnet: — Joo, buh, men 
inte på samma ställe! 

•loF Asklunds 

Krttfst 

DAMER, SEN HlTv 

Champonering med fri serin a . 
för 2:75 Hårbehandling Ä»«#*, 
håravfall med elektriska strii 1 och 
vibration, 10 gånger 15 kr b el l«r 
klädas billgt. Ansiktsbehandiina ^'r 
arbeten, även eget hår omarbe £' J14'-
tas efter tillsägelse. Elever emo« in>-

Andrées Damfrisersal« 
(Inneh. Anna Smitt). 2:a Långe»?:,9 

Tel. 42259. Närmaste spärvägS," 
Värmlandsgatan. p ats: 

Vårda håret I 
om det är sjukt eiler friskt och använd 

ZIWERTZ' Extrait Vegetal 
bästa hârkonserveringsmedel. Finns« t u ,  l ( * l  
frisörer och i parfymaffärer samt ho, v"ho' 
Hovleverantör Zlwtrtz. Eftr . Ku„gl 

Lorensbergsgatan 7. Tel. 1093 

HÄMORR O! DER. 
Försvinna absolut efter några daears 

vändning av Hämosalvan, gammal bln^ 
vad huskur. Finnes i alla välsort«T 
färg- & kemikalieaffärer samt mot Dn7«?e 

skott från Tekniska fabr. Elefanten. Ahe 
denna tidning. Göteborg. Tel. 1047n°^a 

Den unge mannen får sin ordina-

tion av läkaren: — Saken är enkel 
Ni dricker varje dag varmt vatten 
tillsatt med litet karlsbadersalt, så att 
vattnet käns salt — detta gor ni en 
timme före frukosten. 

Den unge mannen går och kom
mer igen efter en vecka. 

— Allting gott och väl ? säger dok
torn. Ni är kry som en mört? 

— Mycket skral, suckar den unge 
mannen. Sämre än någonsin. 

-— Har ni följt min ordination? 
— Jaa, så gott jag kunnat. 
— Ni har druckit karlsbadervatten 

en timme före frukosten? 
— Nej, så mycket har det inte bli

vit. Det längsta j ag har kunnat hålla 
på har varit tio minuter. 

BREVLÅDA. 
Ellen Landqvist. Efterfrågade num< 

mer kunna erhållas å vår expedition, 
Vallgatan 27, Göteborg. 

Öveitygad. Ej i denna form. I 

övrigt komma vi, såsom Ni av föl« 

jande nummer kan se, att lämna rum 

för en allsidig belysning av frågan. 

Intresserad. Tack! Vi taga gärna 
del av omnämnda artikel. 

Amalia Gustafsson8. 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

r~ 
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FÄRSKT och RÖKT 

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

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

ARLA MJÖLK 
Distribution på glasflaskor• 
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ARLA MJÖLKSERVERIM 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

honom visa mig vägen till Lords, men 
det väntade mig en överraskning ; han 
trippade över vägen och in i stations
huset. 'Åhå', sade jag för mig själv, 
'ska det bli järnvägsresa av'et? Så 
mycket bättre ! Vi ska ha oss en rik
tigt trevlig pratstund tillsammans, du 
och jag, min vän.' 

Jag höll mig så nära honom, när 
han köpte biljett, som om jag haft 
avsikter på hans klocka, och jag hör
de honom säga : 'Rickmansworth, om 
jag får be, 3 :dje klass.' Det här var 
lite förargligt — jag hade ingen lust 
att betala för en längre sträcka, och 
jag kände inte mycket till den banan, 
men fick dock lov att ta biljett till Rick
mansworth också. När vi kom ut på 
plattformen, så var tåget redan inne, 
och han kryssade fram och tillbaka 
en fem minuter åtminstone för att få 
tag i en plats, som konvenerade ho
nom. Jag började frukta för att vi 
bägge två skulle bli efter. Då, just 
som dörrarna smälldes igen, fattade 
han sitt beslut. Han gick in, jag ef-

>ter och — vad säger ni nu? Vi satt 
båda på samma sida i kupén med en 
tjock kvinna och en soldat emellan 
-oss ! 

Två passagerare emellan oss, på 
min ära, och ingen plats mitt emot. 
Det var inte nog med, att jag inte 
kunde tala med honom — jag kunde 
inte se honom en gång. För var gång 
vi åkte in på en station, bad jag till 
himlen, att det skulle tunna av i ku
pén en liten smula. Jag satt där med 
spänd uppmärksamhet och gav akt på 
alla ansikten. Ingen tycktes ha en tan
ke på att stiga av. Har ni hört om 
den amerikanske bonden, som blev så 
rasande, där han stod inklämd i en 
överfylld spårvagn, att han till sist 
skrek : 'Hör nu, är det ingen av er, 
som bor nånstans ?' Så kändes det för 
mig också." 

Bagot härmade bonden förträffligt, 
och vi gåvo tillkänna vår uppskatt
ning av historien på vanligt sätt. När 
vi skrattat ut, var det någon, som 
underrättade kyparen om att vi var 
törstiga, och berättaren stoppade sin 
pipa. 

"Nåväl", återtog han med pipan i 
mun, "för att göra en lång historia 
kort, vi kom fram till Rickmansworth, 
utan att jag fått se en skymt av min 
lille präst, och jag började bli över 
mig given. Han hade inte tagit tio 

steg, förrän jag hann upp honom och 
frågade, om han ville vara så vänlig 
och säga mig, om det fanns några 
snygga rum att hyra i byn. Det var 
det första som kom för mig. 

Det visade sig vara den bästa frå
ga jag kunde hittat på. 

'Jag är själv en främling på plat
sen', sade han och strålade emot mig, 
'men jag tror, att det finns rum till 
uthyrning i Cornstalk Terrace. Ja, 
jag är nästan säker på att jag obser
verade en annons i ett fönster, då jag 
gick förbi i morse.' 

Jag stod där bara och slukade vart 
ord han sa. 

Är det svårt för en främling att 
finna platsen? frågade jag. 

'Nej visst inte', svarade han, 'det 
är alldeles i närheten. Jag är på väg 
dit. Om ni har lust att följa med 
mig — —.' 

Å, ni är alltför god ! utropade jag, 
och, på mitt hedersord, jag var fär
dig att ta honom i famn ! 

Vägen var mycket kortare än jag 
ville ha den, för han kvittrade på all
deles härligt, och jag tyckte det var 
rent för sorgligt att behöva skiljas 
från honom så snart. När vi kom 

fram, överhopade jag honom med 
tacksägelser, och han hoppades, att 
jag skulle finna en trevlig bostad; och 
sedan gick jag direkt tillbaka till sta
tionen — och fick » cl;), att tåget hade 
gått för ett par minuter sen. Ange
nämt, eller hur? Rickmansworth är 
inte den allra gladaste plats jag varit 
på heller. Jag fick mig en bit mat 
på hotellbaren mitt emot station och 
tog mig en titt på Storgatan. Den 
var inte så vidsträckt just. Flickan 
på baren hade talat om för mig, att 
där var en park alldeles intill, så jag 
gick för att ta reda på den. Inte för 
jag var så särdeles intresserad av par
ken, som ni förstår, utan för att jag 
trodde att den skulle vara en liten 
tyst och bra plats att repetera på och 
undersöka, om jag lyckats få i mig 
den lille prästens röst. Bäst som jag 
gick förbi en rad av villor och skulle 
vika om ett hörn, så fördöme mig, 
om jag inte kom på honom igen, där 
han stod vid sin port ! 

Han antog att jag varit på jakt ef
ter rum hela tiden, så naturligtvis 
måste jag fortsätta leken. Han var 
en gammal vänlig själ, och jag var 
ledsen att tänka, att jag skulle kom

ma att förlöjliga honom på scenen. 
Men han skulle ju aldrig få veta det, 
och en aktör får inte vara alltför 
noga. Han gick in i huset för att 
fråga sin värdinna, om hon kunde 
rekommendera någoh bostad åt mig, 
och ett par minuter senare kom han 
uttrippande och förklarade att han. 
hade glömt, att det skulle bli ett par 
rum lediga just i samma hus dan där
på. Great Scott! Jag hade inte mera 
tanke på att hyra rum än på att hyra 
kungliga teatern vid Donsy Lane, men 
detta var en alldeles för storartad 
chans att låta gå sig ur händerna. 
Jag gjorde upp affären med gumman 
på fläcken — och nästa morgon bod
de jag och min modell under samma 
tak! — •— Räck hit tändstickorna, 
någon, min pipa har slocknat -. 

Bakom huset var där några sallad
sängar och en skranglig bänk, som 
kallades trädgård. Mitt förmak låg 
åt baksidan också, och efter midda
gen såg jag kyrkoherden gå där och 
supa luft. Vid det här laget hade jag 
fått veta, att han var kyrkoherde. 
Jag var inte sen att följa efter ho
nom, det kan ni lita på — betalade 
inte hyra på två ställen för att sova 

bort tiden — och vi resonerade poli
tik och folkbibliotek. Det var något 
tunga ämnen' för min del, men jag 
frågade inte så mycket efter vad han 
talade om, bara jag fick lyssna till 

hans timida röst. 
Där var, som sagt, en bänk, och vi 

satte oss på den, och under det vi 
••att där öppnades dörren till huset, 
och — ut i solskenet trädde en ung 
och skön flicka. Hon var klädd i en 

vit bomullsklänning, hade varken 
smink eller puder i ansiktet och e* 
par ögon, som kunde få en att vilja 

läsa sina böner och bli en snäll gos;,e 

Jag tänker inte komma med nagra 

kärleksutgjutelser nu — men på ®' 
ära var hon inte den mest helgonli" 
nande bild av engelsk jungfrulighe > 
som någonsin skådats i en poets droi 

mar. 
'Min dotter', sade min modell- ^ 
Jag var så slagen, att jag baia ^ 

gade och bugade som en kypare 

en shilling kvällen. 

(Forts, i nästa n.r.) 
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"Kvin-Eftertryck tillätes garna om 
nornas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 

Åtta år. 
Spritförbud eller icke? 
En märkesman i den svenska kvin

nans frigörelsekamp. Av Signe 

Granström. 
Hur andra länders kvinnor ha det. 

IL' 
O, längtan känner du den kust 

Dikt av J. A. 
Barns sinne för humor. 
Vaccinationen ett hygieniskt miss

grepp? 
Paris i festrus. Resebrev av E. E. 
Vad folk för med sig. Av Ragna Peters 

En märkvärdig tur för flickan. Följe

tong. 

M. M. 

begynt, kunna dessa erfarenheter va
ra nyttiga att minnas. De skola på
minna oss om att det icke är på re
volter folken ha att bygga sin utveck
ling, utan på ett fredligt lösande av 
livets många skiftande och krävande 
problem. 

Men därtill fordras även ett åter
uppväckande av de eviga värden, som 
kriget sövt eller förstummat : den in
bördes kärleken, varm håg till ut
veckling och förkovran, medborgerlig 
ansvarskänsla. Må vi kvinnor inför 
den stundande årsdagen giva oss det 
heliga löftet, att åtminstone vi var i 
sin stad oförtrutet skola satsa in vårt 
inflytande och vår kraft för att för
hindra våld och hat att någonsin mer 
klämta in en dylik ödestimma över 
världen ! 

Åtta år. 
Den 2 instundande augusti hava 8 

långa år förflutit, sedan den förö
dande världskatastrof utbröt, som 
under sina härjningar lagt städer i 
aska, länder i ruin och bragt hela 
folk till det outsägligaste armod och 
förtvivlan. 

Åtta långa och skickelsedigra år ! 
Huru har under deras lopp ej den 

förut av kraft och blomstring strå
lande världsbilden till oigenkännlighet 
förvandlats ! Vilka enorma andliga 
och materiella värden ha de ej sköv
lat och ödelagt ! 

När årsdagen nu snart ingår, som 
minner Europa om ett genomgånget 
skede av de fruktansvärdaste pröv
ningar någon generation haft att ut
härda — finnes väl då någon nation 
mom hela den civiliserade världens 
råmärken som ej med det djupaste 
\emod skall möta den — finnes väl 
någon enskild, som ej av hjärtat vill 
bedja om försköning från att en så
dan dag till inskrives i mänsklighe
tens historia? 

Krigets hemska facit, som med fa
sansfull nakenhet visar, hur av en 
summa av olyckor endast olycka kan 
uppstå, måste ovillkorligen sporra nu
tidens och framtidens människor till 
en djup och fast vilja till fred. Och 
att denna det fredliga och gagneliga 
framåtskridandets fasta livvakt icke 
sviktar, för detta bära icke minst 
k\innorna med sitt till alla områden 
utvidgade inflytande det framtida an
svaret. 

Europas vanmäktiga och sönder
slitna tillstånd ännu fyra år efter 
fredsslutet bevisar tydligare än alla 
0rd att mänskligheten ingenting haft 
^tt lära och ingenting att vinna av 

„ Om de miljoner som skördats 
grund av denna falska utopi kun-
^akna upp och se för vilka resul-
de fallit, skulle de med grämelse 

a§a sig, att de ljutit hjältars och 

En "rers slagfältet förgäves. 
• allmän förvildning och förvirring 

se kulturellt och moraliskt av-
^ n e vittnar om kulturens tillbaka-

dad*' ^Cn Skenkara av somliga skör-
e vinst, som en abnorm högkon-

de" tUr meclförde, rycktes bort ur 
/aS bänder igen, när den väldiga 

bCn sjönk tillbaka. Vid uppvak-
et ^estod den korta feberdröm

ens glansande guld av idel torra löv. 
ar utjämningens stora arbete nu 

Spritförbud 
eller icke? 

(Eftertryck förbjudes.) 

En märkesman i den svenska 
kvinnans frigörelsekamp. 

Av Signe Granström. 
(Sv. Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.) 

Förbudsomröstningen närmar sig 
och, om så icke redan skett, är tiden 
inne att taga ställning till frågan för
bud eller icke förbud. 

En alldeles icke lätt uppgift! 
Hur svårt att bedöma och lösa pro

blemet i själva verket är, därom vitt
nar det sakförhållandet att riksdagen, 
i vars hand avgörandet av denna lik
som andra landet berörande frågor 
ligger, ansett sig böra underkasta 
spörsmålet en allmän omröstning för 
att därur utläsa folkets vilja. 

För varje fosterlandsvän är folkets 
nykterhet ett av de viktigaste sam
hälleliga önskemålen, men skilda me
ningar råda om de medel genom vilka 
den skall kunna, vinnas, om genom det 
tvång som ligger i ett spritförbud el
ler genom en fortsatt utveckling av 
det nu tillämpade restriktionssyste

met. 
Det är mellan dessa två alternativ 

de i förbudsomröstningen deltagande 
skola göra sitt i sanning icke lätta val 
— för båda kunna nämligen goda, 
tungt vägande skäl förebringas. För 
att giva sina läsare tillfälle att väga 
dessa skäl mot varandra och med 
stöd därav bilda sig en egen åsikt i 
frågan har Kvinnornas Tidning till
försäkrat sig tvenne utredande artik
lar, den ena för, den andra mot för
budet, vilka skola komma att inflyta 
i ett följande nummer. 

PARADOXER. 

Den, som talar om andra, är van
ligtvis tråkig. Den som talar om sig 
själv är alltid intressant. Om man 
blott kunde slå igen honom som en 
bok, på vilken man tröttnat, skulle 
han vara fullkomlig. 

* 

Goda konstnärer existera endast i 
det de skapa och äro därför person

ligen ointressanta. 

* 

Den som ständigt skådar tillbaka 
på det förgångna, förtjänar ej att 
framför honom ligger en framtid, i 
vilken han kunde blicka in. 

Oscar Wilde. 

År 1870 utkom en bok benämnd 
Träkol, en större dikt, som utgjorde 
ett satiriskt angrepp på den rådande 
uppfattningen av mannens och kvin
nans plikter och rättigheter. Förfat
taren skrev sig Olof Stig, en pseu
donym, varunder dolde sig dåvarande 
chefen för sjöförsvarets kommando
expedition, friherre Oscar Stackel
berg, vilkens namn sedermera blev 
ett av märkesnamnen i de svenska 
kvinnornas frigörelsehistoria. Ända 
sedan Fredrika Bremer med roma
nen Hertha slog sitt stora slag i kvin
nofrågan, hade ingen gjort ett så 
djärvt och avgörande angrepp till 
förmån för denna sak. Tiden var 
dock nu bliven en annan. Träkol 
väckte uppseende och även missnöje 
och förargelse, men den uppväckte 
ingalunda den moraliska harm eller 
den indignationens storm, som Her
tha på sin tid framkallat. 

Oscar Stackelberg var född år 1824 

och son till generalen, landshövdin
gen i Malmöhus län friherre Stackel
berg och hans maka född Lind av 
Hageby. Vid tio års ålder förlorade 
han sin fader, familjens ekonomiska 
ställning förändrades, och välmågans 
och sorglöshetens dagar förbyttes till 
fattigdomens och försakelsens. Det 
var emellertid gott gry i den unge 
Oscar. Efter några års skolgång kom 
han såsom frikadett till Karlberg, och 
efter slutad kurs utnämndes han år 
1845 till sekundlöjtnant i kungl. flot
tan. Den unge sjöofficeren tillät sig 
blott de enklaste levnadsvanor, redan 
tidigt starkt medveten om att det en
dast vore genom ekonomiskt obero
ende man komiper i full besittning av 
karaktärens självständighet och mo
raliskt oberoende. Av framstående 
duglighet vann han snabb befordran. 
Han hedrades med stora förtroende
uppdrag, steg högt i graderna inom 
sitt yrke och blev slutligen konter-
amiral år 1886. 

Samtidigt med de egentliga yrkes
plikterna ägnade han sig även åt all
männa värv och följde med intresse 
tidshändelser och tidsrörelser. Stora 
och brännande frågor stodo på dag
ordningen eller voro under uppseg-
ling. De sociala reformsträvandena 
i humanitär anda hade i honom en 
vän. Han ansåg, att friheten till 
kunskap och utveckling vore en 
mänsklig rättighet, mot vilken inga 
hämmande skrankor och hinder finge 
uppresas. Ingen mänsklig rätt finge 
förhållas en annan och i inskränkan
det av en annans frihet såg han ett 
brott, som ovillkorligen hämnade sig. 

Träkol röjde en tydlig påverkan av 
dansken Paludan Müllers stora dikt
verk Adam Homo, ett arbete, som av 
Georg Brandes blivit kallat "det man-
digste Diktervaerk vi ejer". Medan 
Adam Homo satiriserade mänsklig 
skröplighet och svaghet i allmänhet, 
höll sig Träkol i sin satir blott till en 
sida av samhällsfysionomien, olikhe
ter och plikter de båda könen emel
lan. 

Den stora mängden unga kvinnor, 
som nu låta sig väl smaka frukterna 

av kvinnorörelsen, veta föga, ja, in-
tiessera sig knappast för att veta nå
got om de uppoffringar och mödor de 
kostat. Namnet Oscar Stackelberg 
såväl som boken Träkol torde vara 
det stora flertalet obekanta. Och läsa 
de Träkol, kunna de kanske knappast 
fatta, hur radikala och samhällsom-
störtande de i boken utkastade tan
karna — som nu tyckas dem så själv
klara och obestridliga — skulle före
fallit 1870-talets människor. Huru 
alltigenom förvända man då skulle 
finna uppfostringsteorier som dessa : 

Må fördomsfritt, emellan Pål och 
Peter, 

hon sättas in i sina rättigheter." 

Olof Stig drar i teorien fullt ut 
konsekvenserna om än Oscar Stac
kelberg i praktiken blev tvingad till 
vissa kompromisser : 

"Jag vill, att hon skall riksdagsbänken 
pryda 

och domarsätet, likaväl som han, 
och landets lagar icke endast lyda." 

"Jag vill, att våra döttrar också skola, 
såväl som våra söner, andas fritt. 
Jag vill, att syskonen gemensamt sola 
sig i det ljus, för vilket fädren stritt; 
att systern må ha rätt till samma 

skola 
so-n brodern, för det pund naturen 

gett; 
att hon som han må utan snörliv 

växa, 
med honom tävlande vid samma 

läxa." 

Hur hädiska och samhällsvådliga 
fann icke dåtiden frågor och påstå
enden sådana som följande: 

"Vem äger hennes handlingsfrihet 
hämma ? 

Vem djärvs befalla henne att stå still, 
Vem ljustets flod för henne särskilt 

dämma ? 
Rättvisa, om ej allmän, finns ej till, 
och våldet — alla tider det bevisa —-
blir straffat av sin egen orättvisa." 

Absurt och orimligt, även för re
formvänner föreföll ett utfall som 
detta : 

Jag tar på orden alla som predika 
om allmän likhet inför lag. Välan, 
ställ man och kvinna inför lagen 

lika !" 

Ifråga om den underdånighetsplikt 
som i äktenskapet ålåg kvinnan hyste 
han en från tidsuppfattningen allde
les avvikande mening, vilken sent om
sider börjat tränga igenom och slut
ligen kommit till uttryck i vår nya 
äktenskapslag. 

Han uttalar sig t.. ex. sålunda : 

"I äktenskapet är min politik 
Hon lyde honom och han lyde henne. 
En rättvis paragraf och kärleksrik, 
varmed jag hoppas få endera dagen 
se giftasbalken prydd i svenska 

lagen." 

På samhället och mannen ställes 
följande fordran: 

"Jag vill, att hon socialt som ock 
politiskt, 

med mannen måtte bliva ställd i 
bredd, 

och ej, som hittills, svävande och 
kritiskt, 

emellan tillbedd eller förbisedd, 
en nyckens docka, ömsom fjäsad ni

tiskt 
och ömsom trampad, alltjämt vilse

ledd. 

Den ena av dessa önskningar har 
som bekant med detta år blivit för
verkligad och kvinnan gjort sitt in
träde i riksdagen, medan Olof Stigs 
andra önskan, att kvinnan skulle få 
rätt intaga domaresätet ju däremot 
just av innevarande års riksdag blivit 
omintetgjord, i det en del chefs- samt 
domarebefattningar undantagits från 
de statstjänster kvinnan ansetts lämp
lig att bekläda. 

Kvinnosakens vänner hälsade med 
jubel Träkol och den nye och fram
stående förkämpe de i Olof Stig fått 
för sin sak. När föreningen för gift 
kvinnas äganderätt, Sveriges första 
kvinnoorganisation, bildades år 1873, 

invaldes baron Stackelberg till leda
mot. Härmed trädde han öppet och 
avgörande fram i breschen för den 
svenska kvinnorörelsen. Åren 1878 

—1887 var han en av huvudstaderis 
representanter i Andra kammaren. 
Här gjorde han sig bemärkt för sitt 
humanitära intresse, särskilt ivrade 
han för frågor rörande förbättringen 
av kvinnans rättsliga, ekonomiska och 
kulturella ställning. 

Då baron Stackelberg 1888 avled, 
förlorade kvinnosaken i honom en av 
sina mest framstående förkämpar. I 
en minnesruna över honom, utlåter 
sig Esseide (friherrinnan Sophie 
Adlersparre, vid denna tid den nämn
da rörelsens ledarinna) : "Kvinno
frågans vänner kunde vara av olika 
tankar om huruvida tiden ännu vore 
mogen för alla dessa reformer, och 
de svenska kvinnorna mäktiga att till
godogöra sig dem, men om värdet av 
en sådan förkämpe rådde blott en-
tanke." I. samma minnesteckning he
ter det vidare : "Innerst var Stackel
berg en abstrakt teoretiker av det 
mest radikala slag. För honom var 
det klart som solen, att ingen rätt
visa kunde komma för tidigt, att in
gen mänsklig rätt borde förhållas, 
vore tiden än så olämplig och män
niskorna själva än så liknöjda för 
dess erkännande. Rätt var och för
blev rätt och kunde inte lida något 
uppskov. Han drev bland annat på 
fullt allvar den satsen, att upphävan
det av all lag rörande gifta makars 
inbördes förhållande var det enda 
rationella sättet att lösa frågan om 
gift kvinnas äganderätt. Men vak
sam som alla sjömän märkte han 
snart, att vinden var emot och verk
lighetens farvatten fullt av brännin
gar, i vilka han och hans teorier ofel
bart skulle gått i kvav. Han tog då 
in några rev på sina stolta segel och 
vände av inåt en mindre farled för 
att långsammare men säkrare nå sitt 
mål." 

Oscar Stackelberg var en man allt
för olik mängden för att bliva i e-
gentlig mening populär, om man än 
uppskattade hans kvickhet och hans 
gedigenhet. I hög grad flärdlös ägde 

Tankar av Drottning 
Kristina. 

En sann höghet kommer an på 
hjärtat: när det är stort, är allt ädelt 
och högt. 

* 

Det är på samma sätt med höghet 
och förnämt stånd som med lukt
vatten och välluktande kryddor : den 
som bär dem märker dem nästan in
te själv. 

* 

Hövlighet och godhet äro prydan
de egenskaper hos förnämt folk och 
lyckans gunstlingar. 

Om livet är en förmån, så bör man 
nytt j a den med tacksamhet ; om det 
är ett ont bör man lida det utan knot. 

Man bör anse hela människosläk
tet såsom sina släktingar och hela 
världen som sitt fosterland. 

Man bör famntaga en värnlös fi
ende. 

* 

Största dårskap är att ej upphäva 
ett ovilligt löfte, emedan man fruk
tar, att tillstå sitt därvid begångna 
fel. 

* 

Den, som uppenbarar en hemlighet, 
gör sig ovärdig allt förtroende. 

När en människa äger verklig för
tjänst, fruktar hon ej för någon an
nans. , 

* 

Livet skulle vara ganska litet, och 
döden skulle vara alls ingenting, om 
själen ej vore odödlig. 

AFORISMER 

Ett tecken på medelmåtta är att be
römma medelmåttigt. 

L. de Vauvenargues. 
* 

Det är begripligt att egoisten måste 
finna världen tråkig, då de i den ej 
se något annat än sig själva. 

han föga respekt för erkända stor
heter och auktoriteter. Till karaktä
ren var han samvetsgrann, plikttro
gen och sträng i grundsatser, till sät
tet var han godmodig och trygg. Han 
hade en orubblig tro till det goda i 
människorna. Betecknande härför är 
ett hans yttrande på tal om de faror, 
som möta de unga männen vid deras 
utträde i livet: "Du kan inte tro, 
vad det vill mycket till för att en 
yngling skall gå helt förlorad, de för
söka nog, men det går inte." 

Kvinnorna ha stora skäl att tack
samt ihågkomma att deras frigörelse
kamp utkämpats även av män. Oscar 
Stackelberg är en av de män, till vil
ka vårt lands kvinnor i detta hänse
ende stå i stor tacksamhetsskuld. 
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