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

som önska sig en klädsam elegant hatt till moderat pris bör 
vid val av hattar se värt stora lager och höra våra priser. 

Svea Claëssons Modemagasin, 
Haga Nygatan 10. 

BRÄUTIGAMS KONDITORI 
R E K O M M E N D E R A S  
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De Damer 
som önska moderna, bekväma först
klassiga skodon till möjligast lägsta 
priser köpa hos 

Hedströms 
Södra Larmgatan 10. 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

ARKADENS 
MODEMAGASIN 
rekommenderas." Stilfulla och 

eleganta modeller, rikhal* 

tig sortering till mycket 

fördelaktiga priser. 

-  TELEFON 17123. -

En god hjälp. 
Varje husmoder vet vilken dryg 

utgiftspost tvätten är. Allt som 
kan nedbringa kostnaderna och un
derlätta arbetet på detta område 
måste betraktas som e.n verklig 
hjälp given husmodern. Ett sadant 
medel 'finner man i det nya tvätt
preparatet "Rinso , fört i markna
den av de kända Sunlightfabriker-

na. 
Hur användes Rinso? Under

tecknad har haft tillfälle att över
vara en demonstration av detta pre
parat och blev verkligen slagen med 

häpnad över det resultat, som vi
sades. Vid demonstrationen upp

löstes först paketets innehåll i 
varmt vatten, till dess man fick en 
cremeaktig lösning. Denna hälldes 

därefter i en tvättbalja fylld,med 
ljumt vatten, och diverse smutsiga 

kläder nediladés i baljan. Så var 
demonstrationens första del slut. 
Kläderna fingo därefter ligga hela 
natten i baljan. Morgonen därpå 
upptogos bemälda plagg, sköljdes i 

flera ombyten vatten, tills detta 

blev fullständigt klart, och vredos 
sedan ur. Men då hade undret 
skett. De förut så smutsiga plag
gen voro nu utan någon som helst 
kokning och med en lätt gnuggning 
av blott de smutsigare partierna 
rena och fina. Ingen lut eller 

såpa behövdes. Bland "byken" 
befann sig även en kulört 

pyjamas, förut icke överdrivet ren, 
men efter experimentet fullständigt 
smutsfri. Men färgerna kvarstodo 
i orubbat bo, vilket visar, att tvätt

medlet icke innehåller något frä

tande eller färgblekande ämne. 
Med hjälp av "Rinso" blir den i 

vanliga fall så besvärliga tvättda

gen ett lättlöst problem. X. 

Ångbageri-A.-B. 
R O S E N L U N D S  

Regnkappor, Filtar, Tyger, 

utsälies billigt direkt från lager. 
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försäljes i J. A. M. A.-B., Åsen & 
Jordhammars oci Arias mjölkför
säljningslokaler. Tel. 6026, 7071. 

Bertha Anderson 
JCorsgatan 15 - Goteborg 

— Telefon 5122 — 

Vackra färgäkta Tvättyger. 
Bomullsflaneller, Ylle-Kläd-
ningstyger, Gardiner, sob och 
tvät äkta. Möbeltyger, konst= 
vävda och tiyckta. Borddukar 
i linne och bomull. Sängtäcken, 
Tricotvaror, Reformliv, 
Snörliv, Strumpor, Yllekof
tor. Broderier. Blekta och 
oblekta Vävnader av bästa 
fabrikat. Vaddtäcken. Prima 

Ylle-stickgarner. 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

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

Rikstel. 13554. Alltn. tel. 24241. 

;VENSSONS 
cKfBRODS 

^GERt 

,ÖT** 
'666 

IOU>^ ^G.HJO^ 

Konservera 

G A S U G  N A R  

Gasugnar utlånas Kostnadsfritt på en månads 
p r o v  o c h  f ö r s ä l j a s  p å  a v b e t a l n i n g  t i l l  b i l l i g a  p r i s e r .  

GASVERKETS UTSTÄLLNING Telefon 1420 

Nyutkomna böcker. 
/. A. Lindblads förlag Uppsala: 

• 

"Den tysta, vida heden." En kär
lekssaga av Felicitas Rose. Bemyn

digad översättning från tyska origi
nalet Heidesschulmeister Uwe 

Karsten av Aline Granholm. Pris 

häft. kr. 4:75, klotb. kr. 6:50. 

Mathilda Wrede, fångarnes vän. 

Av Ingeborg Maria Sick. Pris kr. 

3 75-
Den praktiske konditorn, en tillför

litlig handledning vid tillverkning av 

alla nu brukliga konditorivaror ut

arbetad av Ed. Ehrnström. Pris häft. 

kr. 3 75, klotb. kr. 5:25. 

* 

Svenska Andelsförlaget, Stock

holm: 

Om Rudolf Steiners uppfostrings-

och undervisningskonst. Översättning 

av artiklar i veckotidningen "Das Go-

etheanum författade av Rudolf 

Steiner och Albert Steffen. Pris. 

3 kr-

S. GR AHM 
KÖRSNÄR 
14 Haga Kyrkogatan 14 

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

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

Tilldragande 
är alltid ett friskt utseende! Bevaras bäst 
genom dagligt bruk av den balsamiska och 
välgörande Yvy-tvålen. 

Yvy-tvâlen säljes i varje affär landet runt. 

Österlin & Ulriksson, 

Kem.-tekn. fabrik, Ystad. 

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

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

K ö p  
O I D F  Asklunds 

B r ö d  
Det är bäst 

En kärlek, som vaknar vid 
inblicken, försvinner ofta 
andra. 

rsta 
V1'rt det, 

A.-B. Nya Bikupan 
45 Kungsgatan 45 

Specialaffär för finare 

D A M U N D E R K L Ä D E R  

Linne fr. 5:50. Babyutstyrslar: Baby 
Idädningar fr. 6 kr. o. Dopklädni; gar fr. 11:50 
Serveringsförkläden fr. 4:25 — Serveringsmössor 

Näsdukar och Kragar. 

I Amerika finns som bekant in

gen statskyrka, utan de olika re

ligiösa samfunden avlöna själva si

na präster. 
I sin predikan sade en ameri

kansk präst: 
—• En själasörjare bör liksom 

Kristus vara ödmjuk och fattig. Jag 

Vill Ni? 
Var god hjälp oss att fördubbla 

upplagan genom att rekommendera 

"Kvinnornas Tidning" till någon 
vän ! 

Det är ju meningen att tidningen, 
genom stor spridning, skall bli ett 

starkt och inflytelserikt organ till 

den svenska kvinnovärldens tjänst! 

Verner Magnusson 
Kött- & Fläskaffär 

Bazar Alliance 42-43. Tel. 10628. 

rekommenderas till 

ärade husmödrar. 

STORA BLECKBURKAR 
och priset är endast 40 öre för 
det effektivaste och bästa puts
medlet för koppar och messing: 

ZELOS METALLPUTS 

KOL VED 

C. IM. ANDERSSON 
Tel. 2780, 6972, 10849, Göteborg 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män så köp 

SPISBRÖD 
från 

Göteborgs Ångbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

SNÖRLIV, REFORMLIV rikt ur* 

val av modeller och färger från 3.?0 

till 20 kr. BYSTHÅLLARE prima 

kv. i bästa faconer. STRUMP

HÅLLARE. GÖRDLAR. COR-

SETTSKYDDARE med brodyr 

från 1.75 till 5.-. UNDERKJO

LAR, prima hemstickade i ylle och 

bomull. SATINKJOLAR, nyheter 

i blommiga och enfärgade, stor 

färgsortering. DAMKALSONGER 

med bred brodyr från 2.75. Prima 

hemstickade från 3.50. Sv., vit 

och kul. tricot från 2.75. Av kul. 

satin från 3.50 samt i jäger, lah» 

mans m. fl. kv. KOMBINATIONS. 

TRICOTUNDERLIV. Ett rest, 

parti KLÄDNINGAR utsäljes till 

5 kr. st. m. m., m. m. 

Elin Svensson 
Östra Larmg. 1 Artillerig. 7 

(Vid Grand Hotell) (Vid Kullagerfabr.) 
Tel. 18358 Tel. 18842 

Holger Bi||e 
TANDKLINIK 

Titfeltsplatsen 1 B. Tel. 19340. 
(Mitt emot Engelska kyrkan). 

Mottagningstid vard. 10—3, sönd, H 
Spécialité: Löständer alla slag r 

arbeten, guldbryggor „!' 
guldstifttänder. ^ 

Resande kunna erhålla sina arbeten på dage 

Varför plågas med dåligt kaffe 
Ni kan få Swalanders kaffe? Butiker: K— 

12. 

17, Korsg. 13, Bazar Alliance, 
i dag ! 

Prova 

har också bett Gud om ett ödmjukt 
sinne, men däremot idke om fattig

dom — det vet jag att min. försam

ling skall styra om. 

Rökt Lax, 
Konserver, Ost, Smör och Ägg i 

Bazar Alliance N:o55 o. 60 

Högaktningsfullt A. Magnusson. 
Tel. 4570 till båda butikerna. 

GÖTEBORGS NYA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 

FLODIN & UHRBOM 

Järntorget. Tel. 10212, bost. ankn. 

BREVLÅDA. 
Frågvis. — Nej, det var icke på 

vårt föranstaltande som det under 

"enqueten" om "äktenskapet" i för-

ra numret med dess avslutande fråga 

"ja, vad är nu sanning av allt detta 

motstridiga?" kom att stå aforismen: 

"Erfarenheten kan liknas vid en kam, 

som man får sedan man förlorat allt 
sitt hår." Det var Ombrytningsdemo-

nen, som styrde om det. Han är kusin 1 

till Tryckfelsdemonen och lika skämt- |  

samt anlagd som denne, i 

Han träder i verksamhet, när 
tidningen skall ombrytas d. v. s. när 

texten, artiklar och småbitar, skall 
oidnas in i tidningsspalterna. 

"Skaldinnan X. "En pre

dikan för .Venus" är i sitt slag bril-. 
jant och redaktionen har behöirigeiik 
senterat de sprakande kvickheferna, 

men ait offentliggöra poemet — nej, f 

vi skaka samfällt våra huvuden. 
"Vera", "L. M." Bona fide, I 

"S. G—t", "Lorenzo." — Vi tacka, 

men måste tyvärr ställa oss avböjan- t 

de. 
Bidragsgivare som lämnat fullstän- ^ 

digt namn samt adress, erhålla svar I 

pr post. 

Sänd Eder TVÄTT till 

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

LINNESOMNAD 
utföres väl och till moderata priser, 

S. SCHÜTZ, Haga Kyrkogat. 28,111 

Arla Mjölk 
Distribution pd glasflaskor 

Tel. 85 78, 3699 

"Gä du, min gosse", sade onkeln 

beredvilligt, "och eftersom jag är 

mycket trött, så tar jag din säng, 

om du inte har något emot det." 
Tricotrin såg 'betydligt långnäst 

ut, och det var med största an

strängning som han kunde stamma 

fram några, ord om hur glad ar
rangemanget gjorde honom. En 
sak, som bragte honom ännu mer 

i klämma, var, att Léonie och ko-

. kerskan hade försvunnit — de hade 

utan tvivel begivit sig till den 

"mansarde", där de hade sina sov

platser — och han måste reda sig 

ur svårigheten ensam. Men sedan 

han släckt ljusen i matsalen, förde 

han den gamle herrn till en för

tjusande sängkammare. Han sade 

honom ett hjärtligt godnatt, och ef

ter att ha lovat att väcka honom 

tidigt, begav han sig av hem, och 

lämnade deh halvsovande fabrikan

ten att ensam ta rummets furst

liga prakt i betraktande. 
"En sådan elegans", sade Rigaud 

för sig själv. "Sådana toalettsa

ker.". Han gick till sängs. "Ett så
dant täcke — jag måtte ha minst 

tjugotusen francs över mig." 
Han hade inte sovit under dem 

länge, förrän han väcktes av ett 
sådant väsen, att han trodde, att 

hjärtat skuille stanna. Blinkande 
mot ljuset, fick han se Léonie, nöd

torftigt påklädd, i förtvivlan lig

gande på sina knän — och vid si
dan av sängen en utomordentligt 

vacker dam i resdräkt, som rasade 

som en retad lejoninna. 

"Gå er väg!" ropade fabrikanten 

darrande. "Vad är meningen med 

detta intrång?" 
"Intrång?" ropade damen ursin

nig. "Det är just vad ni måste för

klara, monsieur. Hur kommer det 

till, att ni ligger i min säng?" 

"Er?" utropade monsieur Rigaud. 

"Vad säger ni? Ni gör ett allvar

samt misstag, som ni imåste be om 

ursäkt för madame." 
"Heliga madonna, håll mig till

baka, hindra mig från att mörda 

honom", ropade damen med ögo

nen mot taket. Hon rusade på Léo

nie. "Eländiga flicka, du ska få 

umgälla detta! Det är inte nog 

med att du slösar min champagne 

och mina cigarrer på din älskare, 

utan så låter då honom därtill lig

ga och dra sig i mitt rum!" 

"O!" flämtade fabrikanten och 

gömde sitt huvud under det dyr

bara täcket. "En sådan oförskämd

het kan aldrig förlåtas", vrålade 

han i det han dök upp på nytt. "Jag 

är monsieur Rigaud från Lyon; jag 
befinner mig i min systersons, mon

sieur Tricotrins, våning. Jag an
håller, att ni avlägsnar er!" 

"Idiot!" ropade damen; "ni be

finner er i min, Colette Aulbrays, 

våning. Och er närvaro här kan 

störta mig i fördärvet — jag vän
tar ett besök i en högst viktig an

gelägenhet. Han har inte min själv
behärskning ; om han finner er här, så 

kommer han med säkerhet att ut

mana er. Han är den bäste fäkta-

ren i Paris. Jag råder er att tro 
mina ord och laga er undan. Ni 

har knappa fem minuter att rädda 
livet på." 

"Monsieur", jämrade Léonie, "ni 

har blivit bedragen". Och mellan 
snyftningarna redogjorde hon för-

de omständigheter, som framkallat 

situationen. Monsieur Rigaud kun
de dock endast med yttersta svå

righet uppfatta hennes ord, så s'kall-

rade hans tänder. 

Regnet föll i strömmar, då den 

stackars fabrikanten väl var utan
för porten, men fastän tåg och spår

vagnar slutat att gå, och bilar vo
ro så dyra som radium, var hans 

vrede så våldsam, att ingenting 

kunde hindra honom från att ta 

reda på poetens verkliga bostad. 

Hans attack på förstugudörren kom 
Tricotrin och Pitou att ana, vad som 

hänt, och de reste sig bleknande 

från sina viloläger för att ta emot 

hans förbannelser. Det var frukt
löst att söka resonera med ho

nom, och han slungade de fruktans
värdaste anklagelser över sin för

krossade systersons huvud under 

en dryg timmas tid, tills äntligen 
minskningen i skyfallet tillät ho

nom att gå ut igen. En olycka kom

mer aldrig ensam. Vem skulle an
lända framåt tolvtiden om inte Léo
nie, upplöst i tårar? Hon hade bli

vit avskedad från sin plats och 

kom nu för att be poeten lägga sig 

ut för henne hos hennes matmor. 

"Vilka vidriga öden!" stönade 

Tricotrin. "Huru fruktlösa äro ej 
människans ädlaste bemödanden 

utan lyckans gynnande vindar! Jag 

dränker mig klockan åtta. Men 

jag ska gärna fälla en förbön för 

er först, om er matmor vill ta emot 
mig." 

I enlighet ined flickans råd pre

senterade han sig först långt fram 

på dagen, och när han fått svalka 
sina upprörda känslor i salongen 

en stund, inträdde en dam av så 

underbar skönhet, att det svindlade 
för ögonen på honom. 

"Monsieur Tricotrin?" frågade 

hon högdraget. "Jag har hört ert 
namn av er onkel, monsieur. Är 
ni på visit hos min jungfru?" 

"Mademoiselle", stammade han, 

"jag är här för att vädja till er 
barmhärtighet. Klockan åtta har 

jag beslutat begå självmord, ty jag 

är fullständigt ruinerad. Den enda 

hoppets stråle, som ännu återstår 

för mig, är att kunna vinna er för
låtelse, innan jag dör." 

"Jag antar, att er onkel gjort er 
arvlös?" sade hon. "Naturligtvis! 

Det var en trevlig situation att för

sätta honom i — hur skulle ni själv 

tyckt om att vara i hans ställe?" 

"Ack, mademoiselle", suckade 

Tricotrin, "det finns situationer, 

som en stackars poet inte ens kan 
få drömma om!" 

Efter att ha betraktat honom un

der tystnad, utropade hon: "Jag kan 

inte begripa, vad en pojke med så

dana ögon som ni såg hos Léonie!" 

"Endast godsinthet och ett medel 

att uppnå målet, tro mig! Om ni 

skulle vilja göra mina sista stun
der lite lättare, så tag henne till

baka i er tjänst. Låt mig inte 

drunkna med den tanken, att en an
nan får lida för mitt fel. Made

moiselle, jag bönifaller er — tag 
henne tillbaka igen!" 

"Och varför skulle jag underlät
ta era sista stunder?" sade hon. 

"För att jag inte har någon rätt 

att begära det. För att jag inte 
har något försvar för min synd mot 

er. För att ni hade fullkomlig rätt 

att trampa på mig —och att det 
vore sublimt, om ni förläte mig!" 

"Ni är en mycket vältalig före

språkare för min jungfru", svarade s 

damen. 
Han skakade på huvudet. ' Ack -

nej, jag fruktar, att det är för mif ! 
själv jag ber. Ty om ni tar till- j 

baka flickan, så är det ett tecken ^ 

till att ni förlåter mannen — oC '!  sf 
jag längtar så mycket efter er M 

låtelse!" 
Han föll till hennes fötter. 
"Är det alldeles nödvändigt, af 

ni utför er avsikt i kväll, ni°n 

sieur?" mumlade damen leende- • 
"Om ni skulle kunna äta middag 4 

här igen vid åttatiden, så kanske . 
jag skulle kunna blidkas så stfä « 

ningom." 

1 1 
"Och hon är tillbedjansvärd! -3 | 

de han till Pitou. "Jag ^a(^e (C
: 

mest förtjusande afton jag s 

mitt liv." ' 1 
"Det var väl", anmärkte P' t0^ 

"för det nöjet odh din onkels eV '^ 

fiendskap är allt vad du vunnit nj 

ditt bedrägeri. Korn ihåg, att  ^ 
kvällen kostade 2,000 francs 

året!" Tfi. 
'Ack, misantrop", utropade ^ 

cotrin, "det måste ju 
vissnat rosenblad i varje 

finnas 

Eden! 

2:dra årg. 
8 Oktober 1922. 
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~7fZrtryck~tïllàtes gärna om "Kvin-
Lmas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Omsorgen om släktet. Av professor 

H. Lui dborg. 
Ljuvt och bittert om kärleken. 

Inom egna gränser. 

Ruth Almén. 
En parallell. 
Oktober. 
Finlands stora kvinna. Mathilda 

Wrede. Fångarnas vän. Av Mari 

Louise Ingeman. 
Från kvinnovärlden. 
. . .  e l l e r  ä r  a r b e t e t  e n  v ä l s i g n e l s e ?  
Mont St. Michel. Resebrev av A. C 
Han borde själv göra det. 

M. M. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Omsorgen om släktet. 
Av Professor H. Lundborg. 

(Sv. Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.) 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Under den senaste veckan har en 

tydlig avspänning inträtt i Orient
konflikten. Vid dess början var 

situationen utomordentligt allvar
lig och kriget syntes hotande nära 
men, då detta skrives, veta de en

gelska telegrammen berätta, att den 

fredliga lösningen är så gott som 
tryggad. En militär konferens, vid 

vilken de allierade makterna samt 
Turkiet och Grekland varit repre

senterade, har hållits i Mudania. De 

rent militära frågorna hava här ord 
nats på ett för de olika parterna 

mer eller mindre tillfredsställande 
sätt. De grekiska kraven på fort

satt herravälde i Tracien hava gi
vetvis icke vunnit beaktande — ett 

nederlag måste ju betalas. Likaså 

torde de allierade makterna hava 
sett sig nödsakade att visa ett rätt 
stort tillmötesgående mot Turkiet, 

dock ej så stort att deras prestige 
därav kunnat taga skada. 

De fåtaliga engelska trupperna 
hava kvarstått på sin utsatta post 
i Chanak på Mindre Asiens kust 

utan att den mångdubbelt starkare 
turkiska hären, som omslutit plat

sen, vågat en attack. Ett förhål
lande som inåt Orienten torde inge 
respekt. 

Det slutgiltiga ordnandet av 
Orientfrågan, det turkisk-grekiska 
mellanhavandet, Turkiets nya gräns-
•eglering och Sundens öde, kom 
1,1 er att avgöras vid en snart föl 
jande kongress, där det i fredsupp

görelsen efter världskriget så illa 
hanterade och utplundrade Turkiet 

'nöter fram som en segrande, re
spektingivande stormakt med ut-
S 'kt att få även långt gående ford 
nngar hövligt upptagna. Man fres 

|as onekligen till en jämförelse mel-
an det mot ententen uppstudsiga 
urkiet, som nekade att underskri-

a den dikterade hårda freden, i 
ta 'let vädjande till vapnen, och det 

mjuka Tyskland, som för löftet 
11 Ulliga fredsvillkor vände upp 

i  
C '1 ner ' Pa sin starka statsbygg-

iie !' S^n<^e k°r t  s 'n skrotade 
sina kanoner och aeroplan, upp 

ste sin tappra, ärehöljda här, mec ' 

o 
0fd gjorde sig självt vapenlöst 

Det torde ej kunna förnekas, att 

ett lands största rikedom utgöres av 

ett i rashänseende gott folkmaterial. 
Australnegrer ich andra vilda folk

slag bidraga säkert ej till att höja vär

det — materiellt sett — av de land
områden som de bebo, utan tvärtom. 

Annorlunda är det emellertid ställt 

med de länder, som ha en arbetsam 

och rasduglig befolkning. Vi nordbor 

ha av naturen blivit mycket rikt gyn
nade. Det svenska folket, liksom dess 

närmare anförvanter, är sedan gam
malt av god rasbeskaffenhet, men 

det gäller förvisso att hushålla med 

folkkraften, ty den är ingalunda out
tömlig, som människor i allmänhet 

•helt tanklöst synas tro. 
För icke länge sedan, då tillgån

gen på födoämnen var synnerligen 

knapp i Europa på grund av kriget, 

tvingades folk att införa livsmedels
ransonering i en eller annan form för 

idgå en katastrof i form av 

hungersnöd. Man kan fråga sig: när 
skola de sargade och blödande folken 

i vår världsdel tvingas att bättre än 

hittills hushålla med folkmaterialet 

nu skördar lönen därför. Och 
'"ken lön! 

en grekiska omvälvningen sy nes t- «"tvuvmngen sy-
orsiggått utan svårare hän

delser 
honungen har abdikerat 

och med sin gemål samt ett par 

söner lämnat landet. Kronprinsen 

har under namn av Georg II be

stigit tronen, varvid huvudstaden 

etablerade illumination. I Frank
rike misstror man den försiggång

na revolutionen. Är det hela ett 

spel för att vinna Frankrikes bevå

genhet och stöd, när freden med 
Turkiet skall skrivas? Konung 

Konstantin,, käjsar Wilhelms svå
ger, är ingen persona grata i Frank

rike och hans förvisning borde allt

så göra en viss behaglig effekt i 

detta mäktiga land. 
Även den turkiske skuggsultanen 

har abdikerat, till förmån för tron
följaren Aibdtfl Medjid. Tillbaka-

trädandet var nödvändigt — den 
man som underskrivit den föröd

mjukande, av turkiska folket aldrig 
godkända freden med ententen stod 

icke i stil med den nya lysande aera 

Turkiet nu går till mötes. 
Nationernas^ förbund har i dagarne 

avslutat sin tredje session. En del 
bindande beslut hava därunder fat
tats. Vi nämna upprättandet av ett 

institut till epidemiernas bekämpande, 

hjälp åt greker och armenier, igång

sättandet av en upplysningsverksam
het över gaskriget för att väcka en 

världsopinion mot detsamma m. m. 
I de stora frågorna har man fått 

avstå från de avgörande besluten och 
nöja sig med sådana av principiell 
art. Så är fallet med avrustningsfrå-

gan, till vilken förbundet intager en 

välvillig hållning. Rörande skade
ståndsfrågan har Förbundet deklare

rat, att det kan upptaga den till be

handling endast på anmodan av en-
tentemakterna. Lösningen måste dä i -
jämte ske inom de redan befintliga 

traktaternas ram ! — Sverige har ve
derfarits äran att tillika med Uruguay 
nyinväljas i folkförbundsradet. S ve 

l-ige fick 35 röster av 45 röstande. 

Uruguay 40. 

och i tid se till, att en god rekrytering 
av släktet kommer till stånd? Det 

sker nu en misshushållning i dessa 

hänseenden i stora delar av Europa, 
som gör ett sorgligt intryck på alla 

dem, som klart inse, huru orätt vi 
handla mot våra efterkommande. 
De folk som ej längre förstå värdet 

av sunda och starka barn, utan hellre 

vilja leva ett egoistiskt liv dem för
utan, kunna ej och äro ej heller värda 

att bestå i konkurrenskampen ; de må 

gå under och lämna plats för andra 
folk, som äro i högre grad medvet

na om sina plikter och om vad natu 

ren av dem fordrar. 
Historien lär oss, att inånga lysan 

de kulturfolk i äldre tider, t. ex. per

ser greker och romare, ha urartat och 

gått under. Tidigare har man varit 
böjd för att tillskriva detta förhål 

lande alla möjliga mystiska orsaker 
Senare tiders forskning har kunnat 
visa, att huvudanledningen är av so-

cial-biologisk art. Människan gynnas 

ej av några undantagsprivilegier, hon 
måste hörsamma de biologiska lagar 

för vilka alla levande organismer ha 

att böja sig. Överträdas dessa, ute 

blir icke följden. 

Lively eviga grundlagar kunna vi 

således ej komma ifrån. Individerna 
dö, men rasen lever i en ändlös ked 

ja av generationer. Det gäller för oss 

att noga studera dessa biologiska la 
gar, och sedan, när vi kommit till klar 

het, inrätta vårt liv därefter. Det 

föreligger alltför många bevis på, hur 

det går, när ett folk åsidosätter dem 
Det vore emellertid oriktigt att tro, 

att dessa lagar uteslutande äro strän
ga hämnare. Rätt förstådda och ut

nyttjade utgöra de en snart sagt out

tömlig källa till förädling och framåt

skridande. 
Nya forskningsgrenar, rasbiologi 

och rashygien, ha just tagit till upp
gift att utreda dessa förhållanden. 
Den moderna rasforskningen har 

fastslagit, att individer såväl som he
la folk äro varandra betydligt olika 

i inre avseende. Denna olikhet beror 
huvudsakligen på skilda arvsanlag. 

Då det gäller framtiden för ett folk 
eller en ras, spela miljö, uppfostran 

och övning en mera underordnad roll. 

Det är arvsanlagen, som äro utslags
givande. Äro de goda, sker ett fram

åtskridande. Äro de däremot dåli
ga, går folket successivt tillbaka. In
divider med avgjort dåliga arvsanlag 

böra ej i någon större utsträckning 

föröka släktet. 

Främjandet av den kvalificerade 

arvsubstansens utveckling sker ge
nom urval. Ett gammalt ordspråk 

säger, att det är bättre at*, stämma i 
bäcken än i ån. Det har sin tillämp 
ning även på detta område: det är 
lättare att ordna så, att verkligt ur
artade människor, ger.om asylering 

eller på annat sätt förhindras att 
ef'.er . i.nna avkomma, än att häva ur 
art ringen, då den redan uppkommit 
Våra försök i den senare riktningen 
ha i stort sett ömkli.ren misslyckats, 
l oräUlraskap bör tii k- rm;a den sun
da <->•!> normalt begav/ide befolknin 

ten, och det är statens oavvisliga 
plikt avi ordna förhålia.jdena så. att 

denna stödjes i sin strävan att bilda 

nya familjer och goda hem. Folkets 
framtida existens måste betryggas. 
Detta sker genom en klok befolk

ningspolitik i rashygienisk anda. 
En aldrig så god miljö förmår ej 

höja ett i sitt inre dåligt och raso-
dugligt folk, t. ex. zigenare eller 

hottentotter, lika litet går det för sig 
att på denna väg förbättra de djupast 

;junkna bottenlagren inom kultur
samhällena, såsom vaneförbrytare, 

ragabonder, imbecilla (svagt begåva

de individer). Dessa lida ofta av 
ärftligt betingade skavanker, på vil

ka miljöförbättringar ej heller i 

nämnvärd mån äro verksamma. 
En kvinnlig engelsk forskare, Miss 

Elderton, anställd vid Galtonlabora-
toriet i London, har gjort följande 

uttalande: "Det enda sätt, på vilket 

en nation i längden kan bibehålla sin 
livsduglighet, är att tillse, att varje 
ny generation avlas av de biologiskt 

värdefullaste i den föregående". En 
tysk läkare, D :r Siemens, har uttryckt 
samma tankegång så: "Den fråga, 

som avgör ett folks framtid, beror ej 
i första rummet på vilka som upp
fostra det nya släktet, utan vilka 

som föda det". 
För rashygienen gäller det att 

skydda folken mot farliga inre fien
der, vilka hota att alldeles förgöra 

dem. Det kan synas, som om inga 
offer här borde vara för stora, i all 

synnerhet som de utgifter, vilka an

slås för dylika ändamål, d. v. s. för 
höjning av folkets konstitutionella 
krav( = dess rasbiologiska värde), 

säkerligen komma att betala sig i 
framtiden och ge mer än ränta på 

ränta. 
Man har full rätt at hysa den 

fasta övertygelsen, att de folk, som 
i tid lära sig inse arvets och rasens 

betydelse och därjämte äro villiga 

att lydigt underkasta sig de natur
lagar, som råda över oss människor,' 

komma att gå segrande fram i värl
den, ej med krigets förödelse, hunger, 
undernäring och sjukdomar i spåren, 

utan tvärt om röjande väg för en 
högre kultur, en vidgad och för

djupad moral samt ett sundare och 

lyckligare människosläkte. 
Statsmakterna i vårt land ha ny

ligen tillmötesgått den allmänna opi
nionens länge uttalade önskemål om 
upprättandet av ett statsinstitut för 

rasbiologi — visserligen med en rätt 
blygsam början. Det länder dock 
Sveriges folk till all heder att ha gått 

i spetsen på ett så viktigt kulturom
råde. Detta steg har hälsats med 

stor tillfredsställelse i andra länder 
och kommer säkerligen att mana till 
efterföljd. Stora, väl utrustade ras

biologiska forskningsinstitut måste 
inrättas i alla kulturländer. Folkens 
självbevarelsedrift kommer med all 

säkerhet att framtvinga dylika. Ras
hygieniska reformer följa förr eller 

senare i dess spår. 
I ett litet, nyligen av förf. utgivet 

arbete (Rasbiologi och rashygien. 
2 uppl.) avhandlas dessa frågor, som 
äro av så stor betydelse för ännu 

ofödda släkten, på ett mera ingående 

sätt. 

Ljuvt och bittert 
om kärleken. 

När ett hjärta mött ett annat hjärta, 

Ringa blir då vad förut var mycket. 
Jord och himmel, hemland, fader, 

moder, 

Mer än jorden sluts då i ett famn
tag, 

Mer än himlen ses då i ett öga, 
Mer än moders råd och faders vilja 
Hörs då i en suck, som knappast 

höres. 

Vilken makt kan tjusa så som kär
lek, 

Vilken boja hålla den, som älskar? 

/. L. Runeberg. 

för hårt åtdragna skärp, ohälsosam
ma rum, för riklig föda och franska 

romaner. 
Petroleum V. Na-sby. 

Sin kärlek mannen har till bisak 
bara 

Men den är kvinnans allt. På land 
och våg. 

Har han för livets skilda värv att 
svara, 

Han kyrkan har och Alexanders

tåg, 
Förvärv och makt oc ;h ämbeten och 

fara, 
Som fylla växelvis hans fria håg; 

Han har så mången uppgift — men 
som kvinna 

Har man blott, en — att brinna 
och förbrinna! 

Lord Byron. 

Kvinnan älskar oss för våra fel ; 
ha vi tillräckligt många, kunna de 
ursäkta oss allt, till och med vårt 

förstånd. 
Oscar Wi de. 

Det finns så många slag av kär
lek, att man ej vet vart man skall 

vända sig för att definiera den. Man 

giver helt djärvt namnet kärlek åt 

en kapris, som räckte några dagar, 
åt en förbindelse utan tillgivenhet, 
åt en känsla utan högaktning, åt 
en gynnad älskares plattheter, en 
en kall vana, en römanesk fantasi, 

en böjelse, hastigt följd av avsmak; 
man giver detta namn åt tusen gyc

kelbilder. 
F. M. A. de Voltaire. 

I en ädel och trogen mans kär

lek ligger alltid ett grand moderlig 
ömhet; han återkastar de strålar av-
skyddande huldhet, som götos över 
honom, då han låg i sin moders knä. 

George Eliot. 

Kärlek är lika litet lusta som sfä

rernas harmonier äro missljud, och 

lustan är så litet kärlek som Etnas 

andedräkt är sommar. 
M. T upper. 

Vad skall man göra mot en olyck

lig kärlek? Man skall anstränga 

sig och icke lägga händerna i skö
tet, ty då äter den än värre kring 

hjärtat. Man skall gå till sin dag

liga gärning, uppfylla sin plikt och 

flitigt bedja sitt Fader vår. 
H. Hertz. 

Den som äger en ädel kvinnas 

kärlek föraktar all last. 

Walt her v. d. Vogelweide. 

• 

Att på en gång älska och vara 

förnuftig förmår knappast en gud. 

Publius Synts. 

Är frågan fri, så torde jag få lov 
att något fråga: 

Säg vad är kärlek? En har sagt han 
är en hemlig låga, 

Ett ljuvligt gift, en beska söt, det 
angenämsta sår, 

En önskesjuka, bästa straff och 
ljuvsta död man får. 

P. Lagerlöf. 
* 

Ingenting förbränner så säkert 

kärleken som ett beständigt klan
der. Harriet-Beecher-Stowe. 

Kärleken, lever av briist på näring 

odh dör aiv att ibliiva tnättald. 

A. de Musset. 

Däruti ligger just det ljuva i 

hjärtats dårskap, att man älskar 

även den älskades fel, ja, mer än 

andra människors företräden. 

F. Dahn. 

överdriven ömhet är i många 

fall en vanvårdad magkatarr. Och 
kärlek är i ännu flera fall endast 

Inom egna 
gränser. 

Landstingsvalen hava försiggått 

och resultaten äro, sedan röstsam
manräkningen nu slutförts på ett 

stort antal platser, i det närmaste 

kända. 
Landstingen äro länsrepresenta

tioner med företrädesvis kommuna
la uppgifter. De ha att besluta för 
resp. län i frågor rörande den all
männa hushållningen, näringarnes 

utveckling, hälsovården m. fl. so
ciala odh ekonomiska angelägenhe
ter. Valen till landstingen få emel
lertid mer än ortsintresse därige

nom att det är dessa representanter, 

som (tillsammans med elekto
rer för Stockholm och Göteborg) 

utse ledamöterna till riksdagens för

sta kammare. Landstingsvalen äro 

alltså politiskt betydelsefulla och av 

allmänt landsintresse. 
Det är känt, att den sittande so

cialdemokratiska regeringen förvän

tat, att vid de nu förrättade lands
tingsvalen en stark socialdemokra
tisk vind skulle blåsa över landet. 
Hade så blivit fallet, skulle den nu

varande Första kammaren, som ge
nom sin starka borgerliga majoritet 

varit obekväm för regeringen, upp

lösts och efter nyval en ny kam
mare uppstått med ett måhända 
mycket förstärkt socialdemokra

tiskt inslag. 
Dessa förhoppningar hava gäc

kats. Vid landstingsvalen hava so

cialdemokraterna gjort betydande 

vinster, men lika stora torde ha
va inhöstats av högern. Någon upp-
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lösning av Första kammaren är där
för icke att vänta. Dess borgerliga 
majoritet kommer sålunda att fort
farande utgöra et! skydd mot de 
vittgående socialiseringsprojekt re
geringen ligger inne med. 

En påfallande företeelse vid 
landstingsvalen har varit de talrika 
liberala mandatförlusterna till både 
högern och socialdemokraterna. Det 
liberala partiet har under de senaste 
åren allt mera smält tillsammans, 
och valen nu hava på ett nästan ka-
tastrofartat sätt gått partiet emot. 
Det har livligt kannstöpts om or
sakerna härtill. Man har velat gö
ra gällande, att det nu lidna neder
laget skulle vara en efterdyning till 
förbudsstriden. Partiets ledning 
har för att vinna stöd av de fri
religiöse och nykterhetsvännerna 
manifesterat ett förbudsintresse, 
vilket icke fallit stora skaror av 
dess övriga anhängare i smaken och 
nu antingen avhållit dem från att 
gå till valurnorna eller, i fråga om 
utpräglade förbudsmotståndare, för
mått dem att ansluta sig till par
tierna åt höger och vänster, vilka 
som bekant avvisat förbudstanken. 

Det finns emellertid även andra 
skäl som kunna tänkas. Det so
cialdemokratiska partiet har under 
de senaste åren gått fram med 
stormsteg och ter sig som den po
litiska organisation, vilken den 
framtida makten skall tillfalla. Ett 
mäktigt parti utövar på många en 
starkare dragningskraft än ett min
dre, i synnerhet om detta genom en 
ihållande otur allt mera decimeras. 
Det är nog åtskilliga på det libe
rala partiets radikala flygel, som 
funnit det politiskt opportunt att 
taga ännu ett steg till vänster och 
ansluta sig till det så mäktigt vord
na socialdemokratiska partiet. Å 
andra sidan är det antagligt, att åt
skilliga av de närmast högern stå
ende liberalerna av fruktan för det 
växande socialdemokratiska infly
tandet i samhället ansett sig böra 
giva det borgerliga parti sitt stöd, 
vilket bjudit och troligen kommer 
att bjuda de socialdemokratiska re
formprojekten ett beslutsamt mot
stånd, nämligen högern. 

Själva kärnan, de överty
gelsetrogna, av den liberala orga
nisationen finnes dock i behåll och 
däromkring kunna givetvis under 
skicklig ledning nya anhängareska
ror samlas. Det vill dock synas, 
som skulle också denna kärna hotas 
av sprängning på grund av den där-
inom rådande starka splittringen i 
förbuds- och försvarsfrågorna. 

Om landstingsvalen är ytterliga
re att säga, att deltagandet däri va
rit ytterligt litet. Man har talat 
om "valleda" och "valtrötthet". 
Samhällelig liknöjdhet ,oc:h slöhet 
äro kanske de rätta uttrycken. 
Kvinnorna hava i mycket ringa ut
sträckning deltagit i dessa dock så 
viktiga val. 

Ruth Almén, 

deo högt skattade pianisten och 
musiklärarinnan, föredrog under en 
privat musikafton den 5 oktober för 
ett antal inbjudna musikintresserade 
och elever bland en del andra verk 
även några opus av egen komposi
tion : Preludium och Sarabande samt 
3 Preludier, vilka i dagarna komma 
att utgivas av ett - större tyskt mu
sikförlag i Berlin. Särskilt tillvann 
sig ett av preludierna ett varmt och 
odelat bifall. Samma tyska förlag 
har även tillförsäkrat sig utgivnings
violin av den begåvade svenska 
kompositricen. 

En parallell. 
En främmande örlogsflottilj lö

per in i svensk hamn och beredes 
ett festligt mottagande. Tidningar
na ägna främlingarna långa älsk
värda artiklar. Fester för officerar
na, nöjestillställningar för manska
pet. 

En marintrupp marscherar under 
musik genom staden och följes av 
stora sympatiskt stämda folkskaror. 
Permitterade matroser flanera på 
trottoarerna, i alléerna. Svenska 
arbetare slå sig i samspråk med 
dem. Man kan ett och annat ord av 
främlingarnas svårförstådda språk. 
För resten leenden, skratt, vänliga 
åtbörder, hjärtliga handtrycknin
gar. Man fraterniserar på kaféer
na och utskänkningsställena. Stäm
ningen är den hjärtligaste. 

Allt detta är gott oc(h väl, men 
minnen dyka upp och framställa 
sig till jämförelse — 

Man minns alla de gånger man i 
tidningarna läst om svårartade an-
timilitaristuppträden, om svensk 
militär som skymfats och ofredats 
i svenska städer av egna landsmän, 
av hätska arbetarehopar. Och man 
frågar sig: Vårföre denna nästan 
servila hjärtlighet mot främmande 
militär och detta hat mot den egna 
krigsmakten, det egna landets för
svar? 
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OKTOBER. 

De första gula bladen hava fallit. 

Efter en enda natt stå träden 
plötsligt härjade, frostbitna, gul
nande, glesnande. Det är redan 
höst. Man känner som om solen dra
git sig längre bort, den lyser endast 
som ett sken utan värme, och det 
ligger polarkyla i vinden. Perioden 
är inne, då naturens liksom män
niskornas livskraft för en kort tid 
avtar, då fågelsången tystnar, ra
batten , vissnar, och frukten faller 
mognad från sin gren. 

Det är höst — färgernas tid, da 
naturen liksom den slocknande so
len till avsked sprider sin varma 
aftonrodnad, innan den insomnar 
till ny kraftgivande vila. På himlen 
tåga höstens underbara skyar i 
umbra, rosa och vitt — hela rym
den välver sig som en flammande 
pastell på en kyligt blå, siktig bot
ten med ett djup utan slut. 

Det är höst, sommarens avskeds
fest över vårt vackra nordanland. 

R. P—s. 

Barmhärtigheten är en svår sak. 
Icke när det gäller att öva den mot 
dem, som lida materiell nöd, ty de 
behövande taga gärna emot, och det 
är så lätt att giva av överflödet. 

Men att på ett rätt sätt vara barm
härtig mot dem som lida själslig nöd 
•— att nalkas deras lidande, deras för
nedring och förtvivlan utan att såra 
och stöta bort, är en av de vanskli
gaste uppgifter en människa kan på
taga sig. Ingen annan än en verkligt 
överlägsen, fast och frimodig, men 
dock ödmjuk och blygsam ande kan 
med framgång fullfölja den. 

Framför mig ligger en bok, vilken 
innesluter historien om eri sådan per
sonlighet, som känt barmhärtighetens 
såväl lag som evangelium. Det är 
Ingeborg Maria Sicks bok om Fin
lands stora kvinnliga filantrop, fri
herrinnan Mathilda Wrede, fångar
nas vän, den finska förbrytarvärldens 
goda genius. 

Andra gången undertecknad hör
de Mathilda Wredes namn var för 
åtskilliga år sedan på en gata i Hel
singfors. En person i mitt sällskap 
sade plötsligen sakta: 

— Där går Mathilda Wrede! 
På motsatta trottoaren såg jag en 

mörkklädd, smärt, nästan mager ge
stalt, enkel som en sjuksköterskas 
och dock aristokratisk, uppfångade 
ett starklinjerat ansikte av en strå
lande blekhet, med en kraftigt fram
springande näsa och en djup, visio
när, världsfrånvänd blick. 

Jag stannade ofrivilligt och följde 
den raskt bortilande gestalten. — Ja, 
sådan måste hon ju se ut, som gett 
sig ut i den svåra kampen att frälsa 
människosjälar! Stark och god och 
såsom en, som icke är av denna värl
den. Och medan jag följde henne 
med blicken, drog ett minne av 
det förgångna genom min själ. Min
net av hur och när jag första gången 
hörde hennes vördade och älskade 
namn. Det var av en av hennes vän-
.ner från fängelset. En av de många, 
som hon hjälpt och styrkt — en av de 
oändligt många, för vilka hon står 
som det ädlaste och bästa i livet, som 
en skyddsängel på vägen, vilkens 
namn de uttala i stillhet och dyrkan. 

En tredje gång skulle jag höra 
hennes namn uttalas på detta särskilda 
sätt, som präglar sig in i minnet. Det 
var under ett besök på ett av Fin
lands största gods. En afton, då vi 
sutto samlade inne i salongen, kom 
jag av någon anledning att öppna en 
av de böcker, jag medfört på resan. 
Därvid gled ett kort ur och föll ned 
på mattan. Värden, en typ för de 
svensk-finska aristokrater, som ut
gjort Finlands prydnad och bärarna 
av den kultur, som nu håller på att 
undanträngas, böjde sig skyndsamt 
ned för att taga upp det. Med ett ut
rop av överraskning reste han sig. Jag 
ser ännu det uttryck av igenkännan
de, somi förklarade hans drag och 
hör den rörelse som vibrerade i hans 
stämma, då han utropade Mathilda 
Wredes namn. Kortet var nämligen 
en kopia av en porträttmålning av 
Mathilda Wrede, och hon själv, så
som jag sedermera fick veta, en av 
husets käraste och högst skattade 
umgängesvänner. 

Det var dessa här ovan endast an
tydda erinringar, som redan förut gi
vit mig en ganska klar och vördnads
värd bild av Mathilda Wredes per
sonlighet och livsgärning, innan Ma
ria Sicks gripande skildring av hur 
guvernörsdottern från Wasa kom att 
beträda samaritanens väg och 'vad 
denna väg bjudit henne på både ont 
och gott, föll i mina händer. Boken, 
utgiven från Lindblads förlag i Upp
sala, hör till dem man icke bör gå 
förbi. Ur densamma reser sig en hög 
och bjudande gestalt, präglad av 
aristokratens frimodighet, stolthet 
och pliktmedvetenhet gentemot sitt 
kall, men samtidigt av den djupt krist
nes kärleksfullhet och ödmjukhet. 
När'man överblickar hennes gärning 
kan med fullt fog sägas om henne, 
att hon överlämnat sitt liv — och 
vunnit det. 

Det var redan år 1884, som den 
utomordentliga tillåtelsen utverkades 
åt guvernörens i Wasa, friherre Karl 
Gustaf Fabian Wrede, tjuguåriga 
dotter att få besöka alla landets fän
gelser och enskilt samtala med fån
garna. En av förklaringsgrunderna 
till det underbara välde hon redan 
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100 avdelningskontor i västra och östra Sverige 

Grundad år 1848 
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Emottager penningar å sparkasse-, kapital- och depositionsräknin 
högsta gällande ränta. & 

Utlämnar hemsparbössor. 
Bankens notariatavdelning förvaltar föreningars och kassors med 

skilda förmögenheter samt testaments- och förmyndaremedel. e 'e" 
Obligations- och fondavdelningar. 
Fullständig bankrörelse i övrigt. 

John A. Gahim 
Reseffekt- & Lädervaruaffär. 

Resväskor och Hattaskar 
Korsgatan 12 (hörnet av Kyrkog-) Göteborg 

krymper 
ej ylle*. 
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från början och sedan allt framgent 
(Utövat även över de vildsintaste och 
hårdaste bland de olyckliga inom fän
gelsemurarna, är att hon aldrig fruk
tat dem. Ensam och utan bevakning 
har hon stigit in i cellerna till de 
grövsta kriminalförbrytare, ensam 
och utan skydd gästat och sovit un
der samma tak som kolonier av fri
givna fångar, ensam färdats genom 
milsvida ödebygder med en frigiven 
fånge som skjutskarl. Och hennes 
tillit har aldrig kommit på skam. Det 
fanns visserligen en tid, då man med 
undran och misstro såg den främman
de unga kvinnan träda in genom cell
dörren, då i vilda och mörka sinnen 
det råa begäret uppsteg att kväsa till 
henne och få henne rädd. Men det 
kom snart en annan tid, då hennes 
gestalt syntes dem som en ljusgestalt, 
då man längtade efter den dag, hon 
skulle komma, och hennes namn flög 
med klangen av en välsignelse över 
Finlands hela fångng. värld. 

År 1913 inskränktes emellertid hen
nes befogenhet att samtala med fån
garna enskilt, och man fordrade när-
va-o av en tredje person. Klausulen 
var liktydig med att dörrarna stäng
des lör henne —• visserligen icke till 
cellerna, men till fångarnas hjärtan, 
och med sorg ansåg hon det ound
vikligt, att avbryta sin verksamhet, 
i fängelserna. Hon ägnade sig uteslu
tande åt fångarnas anhöriga samt 
åt de frigivna fångarna — en verk
samhet som vidgades efter revolu
tionen tgij, då de röda tillfälligt vo
ro Finlands diktatorer, fängelserna 
tömd'-s på sina forna invånare, fyll
des med politiska fångar och landet 
badade i blod. Men på Mathilda Wre
de kröktes ej ett huvudhår. Många 
av de rödas chefer voro hennes f. d. 
vänner från fängelserna. Och så stort 
var väldet av hennes person, så mäk
tig minnet av hennes gärning, att hon 
t. o. m. lyckades utverka vissa hän
syn av dessa, som i övrigt ingen skon
samhet visade. 

Allt detta och mycket mera står i 
Ingeborg Maria Sicks bok, som del
vis är byggd på Evy Fogelbergs ti
digare utgivna arbete om Mathilda 
Wrede. Med det knappa material, 
diskretionen kan utlämna om en 
barmhärtighetsgärning av detta slag, 
skisserar den upp linjerna kring en 
sällsynt stor personlighet, vilkens gär
ning med kärlekens och försakelsens 
glans strålar över en egoistisk värld, 
bärande vittnesbörd om den för e-

, vigheten bestående sanningen, att den 
som låter sitt liv, han skall vinna det. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
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GÖTEBORGS SLÖJDMAGASIN 
KYRKOGAT. 26. GÖTEBORG . TEL.3303. 

PRENUMERERA 
f ö r  

Oktober
kvarta le t  

pa 

KVINNORNAS 
TIDNING! 

Pris endast 2 kronor. 

Prenumerationen göres på 
närmasté postkontor eller 
på tidningens expedition 
VALLGATAN 27, Göteborg. 
Insänd beloppet i postanvis
ning eller ring till oss 18070. 

LUX 
är oöverträffad vid tvätt 
av filtar och ylleplagg. 

Den ulliga behagliga mjukheten som finnes i filtar, ylle-
koftor, yllestrumpor och alla ylleplagg kan bibehållas om 
man tvättar med LUX. Det är så rent att det icke 
skadar de mest ömtåliga tyger, och allting kan anförtros åt 
LUX utan risk för krympning. 

LUX säljes endast i paket. 

SUNLIGHT SÂPTVÂL AB- GOTEBORG. 
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Från kvinnovärlden. 
I det engelska och amerikanska 

vigselformuläret förekomma or
den : "älska, ära och lyda" ibland 
hustruns plikter. Redan vid drott
ning Victorias vigsel med prins Al
bert beslöts i högtidligt kyrkorå'1 
att i detta undantagsfall utlämna 
ordet "lyda". Nu skrives från Ore
gon, U. S. A., att ett biskopsmöte 

med 30 röster mot 27 beslutat stry
ka ordet "lyda" helt och hållet nr 
formuläret. Lag kan detta emel
lertid bliva först när senaten : 

Washington givit sin sanktion. 

* 

I den nyupprättade Fristaten Ir
land har införts lika rösträtt för 
män och kvinnor vid alla val, avd-

till parlamentet, Dail Eireann. 

* ' . I 

Från England meddelas att LOD 
dons exempel att, av sparsamhet-
skäl, indraga de kvinnliga poli-ser 

na icke följts av landsortsstäderna 

* 

I Vancouver i brittiska Colutnb'2 

Syd-Amerika, har bildats ett taxa 
meterbilbolag med endast kvinnüs 
aktieägare och funktionärer. D're 

tören är en f. d. Londonjourn 
och personalen utgöres till stor 

* . : pcrefl' 
av engelska kvinnor, som 1 » 
skåp av chaufförer deltogo i ^rl° 

på västfronten. 

,alist 

(Inf. gen. Qåteb TandläkaresMlskap ) ^ , 

Tandläkare la Heir 
Vasaplatsen 1. Telefon 

Rådfrågning: Vard. V 2 2 V' > 
tider efter avtal. 

Möbler, Möbeltyger, Gardin^' 

Gångmattor, Flossamatto^ 
Allt handgjort, konstnärligt, varaktigt och i förhållande till kvalitet ^ 

Q grj*p JJITKIV GAMt-lA HÖGSKOLAN, GÖTß^— 

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

OffenHiga^nöjen. 

Stora Teatern 

Varje afton kl. ^ »30: 

Czardasfurstinnan. 
r^finsbirgs teatern. 

Varje afton kl. 8: 

Ust P von Schönthan. vun juivw— 

l\lya Teatern. 

Varje afton kl. 8: 

FRÖKEN X.  
^.«.i i 3 akter av Cyril Harcourt. 

MLLÄ~TÉATERN. 
Varje afton kl. 8 e. m. 

Söndag två förest, kl. 7 o. 9. 

£n piga bland pigor. 

PALLADIUM 
Enastående program 9—15 okt. 

Kl. 7,15, 9,15. 

Fdmund Gouldings världsberyk-
tade arbete "The devil* på film: 

FRESTAREN . 
Modärnt mysterium i 6 akter. 

I titelrollen Amerikas nu levande 
störste skådespelare George Arliss. 

Oificin : Associ ted Producers. 

m. m., m. m. 

Barn äga icke tillträde. 
Biljetter 12—3. Telefon 2720. Efter 

kl. 5 även pr tel. 2739. 

JfiRNTORGSBIOGRnFEN 
Direktion: Palladium, Göteborg. 

Det stora programmet 9—15 okt. 
Kl. 5,15, 7,15, 9,15. 

Ett filmverk av väldiga dimensioner I 

Genom Flammorna. 

(Greven av Charolais). 

Skådespel i 6 akter efter Richard 
Beer-Hoffmanns s orvulna drama. 

m. m., m. m. 
Barn äg t icke ti lträde. 

Biljetter efter kl. 4 tel. 13331. 

Kyrkostämman behandlar ansla
get till en ny kyrka. 

Godsägare Plomgren förordar 
det dyrare kostnadsförslaget, varpå 
/edaren för spasamihetspartiet, Lars 
i Svängen, begär ordet: 

— Tvåhundratusen kronor till 
bara stenen. Så imöcke sten! Ur
säkta frågan, men är det inte me
ningen korkan skall bli ihå, 

IMP 
gCÅ/ DETALJ 

** ZS ö. Hamng. 31.1 tr. 

oiaen, boy, Linne 
för Gardiner 

HPebÉI 

M 
Förstklassiga 

KONFEKTYRER 
av egen tillverkning. 

pr kg. 7 
y a HERM. MEÏTHS AB. 

Vcffmas-ZflccMi 

Tésalong 

-eller är arbetet 
en välsignelse? 

11. 

Där äro fem väsentliga behov i' 
människonaturen, som särskilt för
tjäna att beaktas. 

Por det första behovet av fysisk 
eller andlig verksamhet, i vilken man 
kan hoppas på framgång. Människan 

ar böjelse för att utföra något, då 
on är vaken, likaväl som för att vi-

a, n^r h°n är trött. Fortsatt sysslo-
oshet är lockande endast i trevligt 

sällskap eller vid stimulering genom 
^axlande bilder och ljud som på re-
or ellei då overksamheten åtföljes 
v en känsla av överlägsenhet över 

m> som ej kunna få vara sysslolö-
» eller ger en tillfälle att lysa med 

«gen rikedom eller makt. Men .sysslo-
s et i och för sig, som på ett sana-
•um eller i ett fängelse, är tilldra-

och e..en<^as^ ^°r uttröttade kroppar 
lig ^Arbetarfrågans lösning 
ku^ei' sa mycket i möjligheten att 

lösh a '0Cka manniskor från sysslo-
na f" '''I verksamhet som i att kun-

orrna dem att vara verksamma 
pa ett Qöff 

hället ' S°m ar  t l" sam" 

F " 
få t'nf et ant^ra kommer behovet att 
få a ,redss[alla härskardriften. Att 

böja U" nianniskor att gå ur vägen, 
befallni3' blicken och lyda en 

lnR, är värt mer än guld för 

de flesta män och för många kvinnor. 
Det skulle vara intressant att veta, 
om taktäckaren använder en med
hjälpare, lantbrukaren en dagsverka-
re, kyparen en springpojke o. s. v., 
endast därför att dessa hjälpare äro 
absolut nödvändiga, eller delvis för 
att taktäckarn, bonden och kyparn 
behöva någon för att kunna tillfreds
ställa sitt behov att få härska. 

Det tredje är behovet av underdå
nighet — för den rätta sortens män
niska. Det må synas som en motsä
gelse men det är lika naturligt för 
mänskliga varelser att underordna sig 
den person, vars storlek, utseende, 
röst, mod eller samhällsställning gö
ra honom till en acceptabel herre, 
som att själva söka få övertaget, när 
de kunna. Samme man, som är 
härsklysten ända till despotism gent
emot sina underordnade, kan visa sig 
underdånig nästan till kryperi inför 
någon affärsstorhet eller någon fot
bollshjälte eller t. o. m. gentemot sin 
hustru. Styrkan av denna tendens 
till trogen underdånighet varierar, 
den är mycket större hos somliga 
män än hos andra och i allmänhet 
större hos kvinnor än hos män. Sam
me man vars befallningar somliga 
människor troget och beredvilligt 
underkasta sig, kan väcka trots och 
upproriskhet hos andra. Och somli
ga män finna kanske aldrig en för
man, vars välde över dem ej fram
kallar en ständig irritation. 

Troligen kan våra dagars arbete i 
världen ej uträttas utan en motvikt 
av missnöje, emedan det i fråga om 
det stora flertalet är för mycket be
hov av underordnande och för lite 
tillfälle att härska. Kort sagt, arbe
taren måste böja sig för mycket, för 
att det skulle passa den mänskliga na
turen. Men som sagt, ej all under
dånighet är motbjudande, och de bå
da drifterna behöva ej alltid komma 
i strid med varandra fastän de ofta 
göra det. 

Därnäst kommer behovet av säll
skap och t/latt samliv. Människan är 
av naturen sällskapligt anlagd och 
tycker om att se andra glada. Hon 
njuter av att ha människor omkring 
sig och att höra dem skratta och 
skämta i stället för att se dem miss-
lynta och bedrövade. Fabriken eller 
lagerrummet är ofta en verklig befri
else för många flickor, vilkas hemliv 
för det mesta består i att lyssna till 
en kältande mor och skrikande små
barn. Den upplivande känsla surret 
på kontoret ofta framkallar hos mån
gen ung man liknar mycket den som 
han betalar för att få erfara på ett 
förlustelseställe eller på en utflykt. 

Sist och viktigast är behovet att 
känna, att man är en person av be
tydenhet, som blir eller borde bli be
handlad med aktning av samhället. 
Det mänskliga djuret värderar i hög 
grad beundrande blickar och ödmjukt 
bifall av alla slag, från dem vi själ
va högakta. Frånvaron av våra li
kars eller överordnades gillande och 
hånfulla eller föraktliga blickar från 
vem som hälst framkalla en känsla 
av obehag, som kan stegras till ytter
lig nedslagenhet. Utom inför dessa 
yttre tecken till gillande reagerar 
människan inför sin egen inre bild av 
gig själv. Om andra förakta eller 
håna henne, kan hon hämta tillfreds
ställelse ur den tanken, att de ej upp
skatta henne efter förtjänst. Religi
onen är ofta en tröst genom dess löf
te, att hon inför Gud och i ett kom
mende liv skall ställas över dem, som 
äro rika och lyckliga i detta livet. 

Hungern efter anseende, bifall, en 
upphöjd samhällsställning, är en av 
de stora drivkrafterna i människoli
vet. Under nuvarande omständighe-

1 

bästa tvättmedlet 
ta och ömtåliga kläder 

Gummans Flingor 
ter förtjänar den att ställas i jäm-
bredd med de primitiva drifterna, så
som fysisk hunger, kravet på fysisk 
trygghet o. s. v. 

På det hela taget så består lönen 
för ett arbete ej endast i förmåga att 
kunna skaffa sig kläder, tak över hu
vudet och vad annat, som kan köpas 
för pengar utan vad som även mås
te tas i betraktande därvidlag är i 
vad mån de vanligaste allmänmänsk
liga behov tillgodoses. Arbetets nack
del för arbetaren består ej endast 
däri, att han stundom måste arbeta 
så länge för så liten lön, utan att han 
kanske måste anstränga alla sina 
krafter med ett arbete, som han ej 
passar för, underkasta sig en makt, 
som han känner förödmjukande och 
i allmänhet få sin naturs fundamen
tala impulser förkvävda. 

• • 

Applet som 

universalmedicin. 
Att förtära ett äpple just innan 

man går till sängs är ett förträffligt 
isundhetsmedel. Äpplet innehåller mer 
ifosforsyra i lättsmält form än nå
gon annan vegetabilisk produkt på 
jorden, och de fördelar, man har av 
att äta det på kvällen just innan man 
lägger sig, äro enligt en framstående 
läkares uttalande följande: 

1) Det är närande för hjärnan; 
2.) verkar livande på levern; 
3.) gör sömnen lugn; 
4) desinficerar munhålan och gör 

andedräkten frisk ; 
5.) neutraliserar magens överflö

diga syror; 
6.) verkar befordrande på njurar

nas arbete; 
7.) förhindar därigenom stenbild-

ning; 
8.) befordrar matsmältningen; 
9.) renar halsen och skyddar så

lunda mot halssjukdomar; 
10.) verkar blodrenande. — 
Det lönar ju att försöka! 

C « 
" B l i x t - G l a n s  

(flytande Metallputsmedel) 

är bästa och billgaste putsmedel för 
alla slags metaller. 

Finnes i alla välsorterade speceriaffärer 
— till återförsäljare direkt från 

Ensamtiilverkarna 
A.-B. Sigfr. Andersson & Co. 

Te!. {17552 Götabergsgatan 4. Tel-jJ^ 

HÖSTEN STUNDAR! 
Färga Edra urblekta g-rdiner, 
draperier cch andra plagg med 

Marknadens hittills oöver
träffade och billigaste hem
färg. Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORO. 

STÄNDIGT NYTT LAGER av alla sorters 

Handskar .oh Vantar 
Handskkompaniet 

, Drottninggatan 42 Tel. 15379 

Två flickor stå och tala. 
— Såå, du har förlovat dig med 

lonom. Var han inte förfärligt ta-
att, när han friade? 

— Nähä, inte alls, tvärtom! 
— Stammade han inte ens? 
— Hur kan du bara tro något 

-å dumt! 
— Tänk vad han måtte ha tagit 

ig! 
* 

Den nya husassistenten, impor
terad direkt från landet, öppnar 
tamburdörren, utanför vilken en 
dam står. 

— Om frun är hemma? Det kan 
jag inte svara på, för det är för 
mörkt i trappan. Men om ni har 
eh vårta på högra sidan om näsan, 
så är hon inte hemma! 

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

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

Anordnar allt till begravning hörande på er
känt bästa sätt till ytterst billigt arvode. Soli
daste och vackraste likkistor och svepningar. 

t G Y N N A  V A R A  |  
•  A N N O N S Ö R E R  •  

•lilllilllllllllllllllllllll! 

levereras å nästan hvilken. plats son 
hälst i världen 

genom. 

C\/CLSXt 

föiomstedumdel 
GUSTAF- EKMAN 

GÖTEBORG, STORGATAN 3/ 
TE LEO RAM ADR! VASA" CODE V.O.B. 

TEL. *31* • 1036S 

^/Vedfem av: 

The 'Tiorists' Telegraph. T)eL{»ery 
A s s o c i a t i o n  * 2 s a m t  
TÖlumenspendenrVermittlung, "Berlin 

C:a 4000 blomsteraffärer 
jorden mndt äro anslutna. 

I K E V I I G  ock I N T R E S S A N T  
F A R . S K  A  

N Y H E T E R .  
V Ä R D E F U L L T  

I N N E H Å L L  

GÖTEBORGS 
MORGONPOST 

Den största 
morgon tidn ingen 

Thittert 
ångrar Ni En, då Ni fått linnet 
förstört av dåliga tvättmedel, fast 
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Ett paket RinSO 
och 
en balja ljumt vatten 
är allt som behövs för veckans 

% % 

ore 
per paket 

C*™1 

% 

om man använder R i n s o .  
Genom att lägga kläderna i blöt 

1 en ljum Rinso-Iösning över 

natten och genom att skölja 

dem väl morgonen därpå bliva 

de rena och snövit». Endast 

de smutsigaste ställena 

/////̂  behöva gnuggas lätt mel

lan händerna. På grund av 

dess absoluta renhet lockar 

Rinso av sig själv bokstav

ligen ut smutsen utan kok

ning och utan gnuggning. 

Det reducerar arbetet till 

minsta möjliga och spa

rar bränsle. 

% 

NRinscK" 
SUNLIGHT SÂPTVÂL AKTIEBOLAG, GÖTEBORG 

dont S:t dichel. 
Resebrev till Kvinnornas Tidning 
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Solglittrande underbara minne lik 
en saga, som tagit form! 

På nordkusten av Normandie, just 
vid gränsen av Bretagne, ligger en 
klippö, ett par kilometer ute i havet. 
Landet sträcker på båda sidor halv
cirkelformiga armar, vilka söka fam
na ön och mötas därute. De inneslu
ta en bukt, 18 km. lång, och just där
ute, där armarne icke kunde mötas 
ligger en sandbank som "port" in i 
bukten, eller som "tröskel". Hela 
bukten ligger torr under ebb-tiden, 
men när floden kommer och stiger 
därute, då störtar havet in över trös
keln med sådan våldsam makt, att 
en galopperande häst icke kan und
fly de framstormande vågorna. 

I forna tider, berättar legenden, 
eller närmare bestämt i sjette århun
dradet, var hela bukten fastland med 
väldiga skogar, och uppe på klippan 
bodde en eremit, ensam mitt i sko

gen. Så en natt kom en jordbävning 
och stormflod och nästa morgon ha
de hela skogen sjunkit i djupet, blott 
eremitens hydda stod kvar oskadd 
mitt i det omgivande havet, men då 
ebben kom, och vattnet sjunkit un
dan, låg runt om glittrande vit san
dig havsbotten, med stora ytor här 
och där av glidande kvicksand, och 
intet träd, intet grässtrå fanns så 
långt ögat nådde. 

När ryktet spreds om katastrofen 
och eremitens underbara räddning, 
strömmade munkar och eremiter till 
honom, — han måste ju vara särde
les helig och benådad, som blivit så 
underbart frälst! Alla dessa bildade 
en orden, som anslöt sig till Benedik-
itinerna, och började bygga ett kloster 
högre upp på klippan. Detta växte 
och växte, tills det blev det skönaste 
i världen, en pärla av gotik. Granit 
fanns tillräckligt på stället, och av 
granit byggdes alla de första valven 
och salarne, och den urgamla kyrkan, 
allt med präktiga skulpturer i granit. 
Det fanns rika, mäktiga män bland 
bröderna, riddare och ädlingar, och 
år 1469 upphöjdes orden till riddar-
orden: "L'Ordre de St. Michel", 
vilken blev Frankrikes förnämsta or
den. Också gifta mellemmar tyckas 
ha blivit upptagna, så t. ex. var Bert-
ran du Guesclin St. Michels-riddare, 
och man visar ännu balkongen i ett 

närbeläget hus, där hans hustru, den 
sköna Tiphaine, studerade stjärnor
na, och i dem läste människors öden. 

I den tidigare renässansens dagar 
började man vid tillbyggnaderna an
vända sandsten och även bränd sten, 
som fraktades ut från fastlandet. 
Klostergångarnes pelare och bågar 
äro bland de härligaste i världen med 
den rikaste skulptur, allt hugget di
rekt ur sandstenblocket, tills mönst
ret, -— ett huvud, ett fruktparti o. s. v. 
— låg fritt mot bakgrunden; aldrig 
något av stycken sammansatt eller 
inpassat, som nu för tiden. De hade 
tid, de goda fäderna! 

De riddare, som icke hade krafter 
eller lust för bygge, sysselsatte sig 
ofta med urmakeri, vilket blev tradi
tion i Mt. St. Michel, i vars museum 
finnes en ovanligt vacker samling av 
ur och urspindlar. 

Med klosterreglerna togs det väl 
icke allt för strängt under tidernas 
lopp, och kök och källare voro alltid 
väl försedda. Den kolossala och vack
ra "Salle des hôtes" vittnar om rik
lig plats för gäster, ofta pilgrimer, 
då ju "Le Mont" behöll sin nimbus 
av helighet och förblev en berömd 
vallfartsort. Länmningar av "eremi
tens hydda" finnas ännu kvar. Men 
skönast är "La Salle des chevaliers", 
en riddarsal utan like med sina fyra 
pelarrader och mäktiga valv. Före

ställ er den fylld av lysande riddare i 
ordensdräkt med riddarkedjan. 
Facklor, instuckna i sina ringar vid 
alla pelare, belysa fantastiskt den 
präktiga samlingen, medan väldiga 
träkubbar flamma och spraka i de 
två jätte-eldstäderna. 

En sal av alldeles egendomlig skön
het är "Refektorium" med sina c :a 
20 lancett-formiga fönster, så smala, 
att man från salens ända blott ser det 
inströmmande ljuset, utan att kunna 
se fönstren, som gom ma sig djupt 
in i de tjocka väggarne. Det välvda 
taket är av spansk kastanje. Aldrig 
väver därför någon spindel sina nät 
där. 

Det var under Ludvig XI, som or
den blev riddarorden, och ehuru han 
kraftigt främjade riddarklostrets 
glans och makt, kunde han dock icke 
avstå från att även här trycka sin 
fasans stämpel — om hans och Oli
viers uppfinningsrika grymhet vittna 
de fängelsehålor, som ännu existera. 

Vid ebb ligger hela bukten torr. 
Invånarne på "Mont" berätta med 
stolthet at deras klippö aldrig blivit 
intagen i krig, emedan naturen själv 
försvarade borgen, vilken dessutom 
var starkt befästad med dubbla ring
murar och torn och bastioner. Men 
det är endast en legend! Mont St. 
Michel har elva gånger varit eröv
rat. 
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lösning av Första kammaren är där
för icke att vänta. Dess borgerliga 
majoritet kommer sålunda att fort
farande utgöra et! skydd mot de 
vittgående socialiseringsprojekt re
geringen ligger inne med. 

En påfallande företeelse vid 
landstingsvalen har varit de talrika 
liberala mandatförlusterna till både 
högern och socialdemokraterna. Det 
liberala partiet har under de senaste 
åren allt mera smält tillsammans, 
och valen nu hava på ett nästan ka-
tastrofartat sätt gått partiet emot. 
Det har livligt kannstöpts om or
sakerna härtill. Man har velat gö
ra gällande, att det nu lidna neder
laget skulle vara en efterdyning till 
förbudsstriden. Partiets ledning 
har för att vinna stöd av de fri
religiöse och nykterhetsvännerna 
manifesterat ett förbudsintresse, 
vilket icke fallit stora skaror av 
dess övriga anhängare i smaken och 
nu antingen avhållit dem från att 
gå till valurnorna eller, i fråga om 
utpräglade förbudsmotståndare, för
mått dem att ansluta sig till par
tierna åt höger och vänster, vilka 
som bekant avvisat förbudstanken. 

Det finns emellertid även andra 
skäl som kunna tänkas. Det so
cialdemokratiska partiet har under 
de senaste åren gått fram med 
stormsteg och ter sig som den po
litiska organisation, vilken den 
framtida makten skall tillfalla. Ett 
mäktigt parti utövar på många en 
starkare dragningskraft än ett min
dre, i synnerhet om detta genom en 
ihållande otur allt mera decimeras. 
Det är nog åtskilliga på det libe
rala partiets radikala flygel, som 
funnit det politiskt opportunt att 
taga ännu ett steg till vänster och 
ansluta sig till det så mäktigt vord
na socialdemokratiska partiet. Å 
andra sidan är det antagligt, att åt
skilliga av de närmast högern stå
ende liberalerna av fruktan för det 
växande socialdemokratiska infly
tandet i samhället ansett sig böra 
giva det borgerliga parti sitt stöd, 
vilket bjudit och troligen kommer 
att bjuda de socialdemokratiska re
formprojekten ett beslutsamt mot
stånd, nämligen högern. 

Själva kärnan, de överty
gelsetrogna, av den liberala orga
nisationen finnes dock i behåll och 
däromkring kunna givetvis under 
skicklig ledning nya anhängareska
ror samlas. Det vill dock synas, 
som skulle också denna kärna hotas 
av sprängning på grund av den där-
inom rådande starka splittringen i 
förbuds- och försvarsfrågorna. 

Om landstingsvalen är ytterliga
re att säga, att deltagandet däri va
rit ytterligt litet. Man har talat 
om "valleda" och "valtrötthet". 
Samhällelig liknöjdhet ,oc:h slöhet 
äro kanske de rätta uttrycken. 
Kvinnorna hava i mycket ringa ut
sträckning deltagit i dessa dock så 
viktiga val. 

Ruth Almén, 

deo högt skattade pianisten och 
musiklärarinnan, föredrog under en 
privat musikafton den 5 oktober för 
ett antal inbjudna musikintresserade 
och elever bland en del andra verk 
även några opus av egen komposi
tion : Preludium och Sarabande samt 
3 Preludier, vilka i dagarna komma 
att utgivas av ett - större tyskt mu
sikförlag i Berlin. Särskilt tillvann 
sig ett av preludierna ett varmt och 
odelat bifall. Samma tyska förlag 
har även tillförsäkrat sig utgivnings
violin av den begåvade svenska 
kompositricen. 

En parallell. 
En främmande örlogsflottilj lö

per in i svensk hamn och beredes 
ett festligt mottagande. Tidningar
na ägna främlingarna långa älsk
värda artiklar. Fester för officerar
na, nöjestillställningar för manska
pet. 

En marintrupp marscherar under 
musik genom staden och följes av 
stora sympatiskt stämda folkskaror. 
Permitterade matroser flanera på 
trottoarerna, i alléerna. Svenska 
arbetare slå sig i samspråk med 
dem. Man kan ett och annat ord av 
främlingarnas svårförstådda språk. 
För resten leenden, skratt, vänliga 
åtbörder, hjärtliga handtrycknin
gar. Man fraterniserar på kaféer
na och utskänkningsställena. Stäm
ningen är den hjärtligaste. 

Allt detta är gott oc(h väl, men 
minnen dyka upp och framställa 
sig till jämförelse — 

Man minns alla de gånger man i 
tidningarna läst om svårartade an-
timilitaristuppträden, om svensk 
militär som skymfats och ofredats 
i svenska städer av egna landsmän, 
av hätska arbetarehopar. Och man 
frågar sig: Vårföre denna nästan 
servila hjärtlighet mot främmande 
militär och detta hat mot den egna 
krigsmakten, det egna landets för
svar? 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 
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Finlands stora kvinna. 
Mathilda Wrede — "Fångarnas vän". 

Av Marie-Louise Ingeman. 

MODERNA 

S M Y C K E N  
i alla prislägen 

TC.TbicLezson 
Hov juvelerare 

Östra Hamn g. 41. Göléborg. 

OKTOBER. 

De första gula bladen hava fallit. 

Efter en enda natt stå träden 
plötsligt härjade, frostbitna, gul
nande, glesnande. Det är redan 
höst. Man känner som om solen dra
git sig längre bort, den lyser endast 
som ett sken utan värme, och det 
ligger polarkyla i vinden. Perioden 
är inne, då naturens liksom män
niskornas livskraft för en kort tid 
avtar, då fågelsången tystnar, ra
batten , vissnar, och frukten faller 
mognad från sin gren. 

Det är höst — färgernas tid, da 
naturen liksom den slocknande so
len till avsked sprider sin varma 
aftonrodnad, innan den insomnar 
till ny kraftgivande vila. På himlen 
tåga höstens underbara skyar i 
umbra, rosa och vitt — hela rym
den välver sig som en flammande 
pastell på en kyligt blå, siktig bot
ten med ett djup utan slut. 

Det är höst, sommarens avskeds
fest över vårt vackra nordanland. 

R. P—s. 

Barmhärtigheten är en svår sak. 
Icke när det gäller att öva den mot 
dem, som lida materiell nöd, ty de 
behövande taga gärna emot, och det 
är så lätt att giva av överflödet. 

Men att på ett rätt sätt vara barm
härtig mot dem som lida själslig nöd 
•— att nalkas deras lidande, deras för
nedring och förtvivlan utan att såra 
och stöta bort, är en av de vanskli
gaste uppgifter en människa kan på
taga sig. Ingen annan än en verkligt 
överlägsen, fast och frimodig, men 
dock ödmjuk och blygsam ande kan 
med framgång fullfölja den. 

Framför mig ligger en bok, vilken 
innesluter historien om eri sådan per
sonlighet, som känt barmhärtighetens 
såväl lag som evangelium. Det är 
Ingeborg Maria Sicks bok om Fin
lands stora kvinnliga filantrop, fri
herrinnan Mathilda Wrede, fångar
nas vän, den finska förbrytarvärldens 
goda genius. 

Andra gången undertecknad hör
de Mathilda Wredes namn var för 
åtskilliga år sedan på en gata i Hel
singfors. En person i mitt sällskap 
sade plötsligen sakta: 

— Där går Mathilda Wrede! 
På motsatta trottoaren såg jag en 

mörkklädd, smärt, nästan mager ge
stalt, enkel som en sjuksköterskas 
och dock aristokratisk, uppfångade 
ett starklinjerat ansikte av en strå
lande blekhet, med en kraftigt fram
springande näsa och en djup, visio
när, världsfrånvänd blick. 

Jag stannade ofrivilligt och följde 
den raskt bortilande gestalten. — Ja, 
sådan måste hon ju se ut, som gett 
sig ut i den svåra kampen att frälsa 
människosjälar! Stark och god och 
såsom en, som icke är av denna värl
den. Och medan jag följde henne 
med blicken, drog ett minne av 
det förgångna genom min själ. Min
net av hur och när jag första gången 
hörde hennes vördade och älskade 
namn. Det var av en av hennes vän-
.ner från fängelset. En av de många, 
som hon hjälpt och styrkt — en av de 
oändligt många, för vilka hon står 
som det ädlaste och bästa i livet, som 
en skyddsängel på vägen, vilkens 
namn de uttala i stillhet och dyrkan. 

En tredje gång skulle jag höra 
hennes namn uttalas på detta särskilda 
sätt, som präglar sig in i minnet. Det 
var under ett besök på ett av Fin
lands största gods. En afton, då vi 
sutto samlade inne i salongen, kom 
jag av någon anledning att öppna en 
av de böcker, jag medfört på resan. 
Därvid gled ett kort ur och föll ned 
på mattan. Värden, en typ för de 
svensk-finska aristokrater, som ut
gjort Finlands prydnad och bärarna 
av den kultur, som nu håller på att 
undanträngas, böjde sig skyndsamt 
ned för att taga upp det. Med ett ut
rop av överraskning reste han sig. Jag 
ser ännu det uttryck av igenkännan
de, somi förklarade hans drag och 
hör den rörelse som vibrerade i hans 
stämma, då han utropade Mathilda 
Wredes namn. Kortet var nämligen 
en kopia av en porträttmålning av 
Mathilda Wrede, och hon själv, så
som jag sedermera fick veta, en av 
husets käraste och högst skattade 
umgängesvänner. 

Det var dessa här ovan endast an
tydda erinringar, som redan förut gi
vit mig en ganska klar och vördnads
värd bild av Mathilda Wredes per
sonlighet och livsgärning, innan Ma
ria Sicks gripande skildring av hur 
guvernörsdottern från Wasa kom att 
beträda samaritanens väg och 'vad 
denna väg bjudit henne på både ont 
och gott, föll i mina händer. Boken, 
utgiven från Lindblads förlag i Upp
sala, hör till dem man icke bör gå 
förbi. Ur densamma reser sig en hög 
och bjudande gestalt, präglad av 
aristokratens frimodighet, stolthet 
och pliktmedvetenhet gentemot sitt 
kall, men samtidigt av den djupt krist
nes kärleksfullhet och ödmjukhet. 
När'man överblickar hennes gärning 
kan med fullt fog sägas om henne, 
att hon överlämnat sitt liv — och 
vunnit det. 

Det var redan år 1884, som den 
utomordentliga tillåtelsen utverkades 
åt guvernörens i Wasa, friherre Karl 
Gustaf Fabian Wrede, tjuguåriga 
dotter att få besöka alla landets fän
gelser och enskilt samtala med fån
garna. En av förklaringsgrunderna 
till det underbara välde hon redan 
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från början och sedan allt framgent 
(Utövat även över de vildsintaste och 
hårdaste bland de olyckliga inom fän
gelsemurarna, är att hon aldrig fruk
tat dem. Ensam och utan bevakning 
har hon stigit in i cellerna till de 
grövsta kriminalförbrytare, ensam 
och utan skydd gästat och sovit un
der samma tak som kolonier av fri
givna fångar, ensam färdats genom 
milsvida ödebygder med en frigiven 
fånge som skjutskarl. Och hennes 
tillit har aldrig kommit på skam. Det 
fanns visserligen en tid, då man med 
undran och misstro såg den främman
de unga kvinnan träda in genom cell
dörren, då i vilda och mörka sinnen 
det råa begäret uppsteg att kväsa till 
henne och få henne rädd. Men det 
kom snart en annan tid, då hennes 
gestalt syntes dem som en ljusgestalt, 
då man längtade efter den dag, hon 
skulle komma, och hennes namn flög 
med klangen av en välsignelse över 
Finlands hela fångng. värld. 

År 1913 inskränktes emellertid hen
nes befogenhet att samtala med fån
garna enskilt, och man fordrade när-
va-o av en tredje person. Klausulen 
var liktydig med att dörrarna stäng
des lör henne —• visserligen icke till 
cellerna, men till fångarnas hjärtan, 
och med sorg ansåg hon det ound
vikligt, att avbryta sin verksamhet, 
i fängelserna. Hon ägnade sig uteslu
tande åt fångarnas anhöriga samt 
åt de frigivna fångarna — en verk
samhet som vidgades efter revolu
tionen tgij, då de röda tillfälligt vo
ro Finlands diktatorer, fängelserna 
tömd'-s på sina forna invånare, fyll
des med politiska fångar och landet 
badade i blod. Men på Mathilda Wre
de kröktes ej ett huvudhår. Många 
av de rödas chefer voro hennes f. d. 
vänner från fängelserna. Och så stort 
var väldet av hennes person, så mäk
tig minnet av hennes gärning, att hon 
t. o. m. lyckades utverka vissa hän
syn av dessa, som i övrigt ingen skon
samhet visade. 

Allt detta och mycket mera står i 
Ingeborg Maria Sicks bok, som del
vis är byggd på Evy Fogelbergs ti
digare utgivna arbete om Mathilda 
Wrede. Med det knappa material, 
diskretionen kan utlämna om en 
barmhärtighetsgärning av detta slag, 
skisserar den upp linjerna kring en 
sällsynt stor personlighet, vilkens gär
ning med kärlekens och försakelsens 
glans strålar över en egoistisk värld, 
bärande vittnesbörd om den för e-

, vigheten bestående sanningen, att den 
som låter sitt liv, han skall vinna det. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
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KVINNORNAS 
TIDNING! 

Pris endast 2 kronor. 

Prenumerationen göres på 
närmasté postkontor eller 
på tidningens expedition 
VALLGATAN 27, Göteborg. 
Insänd beloppet i postanvis
ning eller ring till oss 18070. 

LUX 
är oöverträffad vid tvätt 
av filtar och ylleplagg. 

Den ulliga behagliga mjukheten som finnes i filtar, ylle-
koftor, yllestrumpor och alla ylleplagg kan bibehållas om 
man tvättar med LUX. Det är så rent att det icke 
skadar de mest ömtåliga tyger, och allting kan anförtros åt 
LUX utan risk för krympning. 

LUX säljes endast i paket. 

SUNLIGHT SÂPTVÂL AB- GOTEBORG. 

IIIIIIIIIIIII! 

Från kvinnovärlden. 
I det engelska och amerikanska 

vigselformuläret förekomma or
den : "älska, ära och lyda" ibland 
hustruns plikter. Redan vid drott
ning Victorias vigsel med prins Al
bert beslöts i högtidligt kyrkorå'1 
att i detta undantagsfall utlämna 
ordet "lyda". Nu skrives från Ore
gon, U. S. A., att ett biskopsmöte 

med 30 röster mot 27 beslutat stry
ka ordet "lyda" helt och hållet nr 
formuläret. Lag kan detta emel
lertid bliva först när senaten : 

Washington givit sin sanktion. 

* 

I den nyupprättade Fristaten Ir
land har införts lika rösträtt för 
män och kvinnor vid alla val, avd-

till parlamentet, Dail Eireann. 

* ' . I 

Från England meddelas att LOD 
dons exempel att, av sparsamhet-
skäl, indraga de kvinnliga poli-ser 

na icke följts av landsortsstäderna 

* 

I Vancouver i brittiska Colutnb'2 

Syd-Amerika, har bildats ett taxa 
meterbilbolag med endast kvinnüs 
aktieägare och funktionärer. D're 

tören är en f. d. Londonjourn 
och personalen utgöres till stor 

* . : pcrefl' 
av engelska kvinnor, som 1 » 
skåp av chaufförer deltogo i ^rl° 

på västfronten. 

,alist 

(Inf. gen. Qåteb TandläkaresMlskap ) ^ , 

Tandläkare la Heir 
Vasaplatsen 1. Telefon 

Rådfrågning: Vard. V 2 2 V' > 
tider efter avtal. 

Möbler, Möbeltyger, Gardin^' 

Gångmattor, Flossamatto^ 
Allt handgjort, konstnärligt, varaktigt och i förhållande till kvalitet ^ 

Q grj*p JJITKIV GAMt-lA HÖGSKOLAN, GÖTß^— 
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OffenHiga^nöjen. 

Stora Teatern 

Varje afton kl. ^ »30: 

Czardasfurstinnan. 
r^finsbirgs teatern. 

Varje afton kl. 8: 

Ust P von Schönthan. vun juivw— 

l\lya Teatern. 

Varje afton kl. 8: 

FRÖKEN X.  
^.«.i i 3 akter av Cyril Harcourt. 

MLLÄ~TÉATERN. 
Varje afton kl. 8 e. m. 

Söndag två förest, kl. 7 o. 9. 

£n piga bland pigor. 

PALLADIUM 
Enastående program 9—15 okt. 

Kl. 7,15, 9,15. 

Fdmund Gouldings världsberyk-
tade arbete "The devil* på film: 

FRESTAREN . 
Modärnt mysterium i 6 akter. 

I titelrollen Amerikas nu levande 
störste skådespelare George Arliss. 

Oificin : Associ ted Producers. 

m. m., m. m. 

Barn äga icke tillträde. 
Biljetter 12—3. Telefon 2720. Efter 

kl. 5 även pr tel. 2739. 

JfiRNTORGSBIOGRnFEN 
Direktion: Palladium, Göteborg. 

Det stora programmet 9—15 okt. 
Kl. 5,15, 7,15, 9,15. 

Ett filmverk av väldiga dimensioner I 

Genom Flammorna. 

(Greven av Charolais). 

Skådespel i 6 akter efter Richard 
Beer-Hoffmanns s orvulna drama. 

m. m., m. m. 
Barn äg t icke ti lträde. 

Biljetter efter kl. 4 tel. 13331. 

Kyrkostämman behandlar ansla
get till en ny kyrka. 

Godsägare Plomgren förordar 
det dyrare kostnadsförslaget, varpå 
/edaren för spasamihetspartiet, Lars 
i Svängen, begär ordet: 

— Tvåhundratusen kronor till 
bara stenen. Så imöcke sten! Ur
säkta frågan, men är det inte me
ningen korkan skall bli ihå, 

IMP 
gCÅ/ DETALJ 

** ZS ö. Hamng. 31.1 tr. 

oiaen, boy, Linne 
för Gardiner 

HPebÉI 

M 
Förstklassiga 

KONFEKTYRER 
av egen tillverkning. 

pr kg. 7 
y a HERM. MEÏTHS AB. 

Vcffmas-ZflccMi 

Tésalong 

-eller är arbetet 
en välsignelse? 

11. 

Där äro fem väsentliga behov i' 
människonaturen, som särskilt för
tjäna att beaktas. 

Por det första behovet av fysisk 
eller andlig verksamhet, i vilken man 
kan hoppas på framgång. Människan 

ar böjelse för att utföra något, då 
on är vaken, likaväl som för att vi-

a, n^r h°n är trött. Fortsatt sysslo-
oshet är lockande endast i trevligt 

sällskap eller vid stimulering genom 
^axlande bilder och ljud som på re-
or ellei då overksamheten åtföljes 
v en känsla av överlägsenhet över 

m> som ej kunna få vara sysslolö-
» eller ger en tillfälle att lysa med 

«gen rikedom eller makt. Men .sysslo-
s et i och för sig, som på ett sana-
•um eller i ett fängelse, är tilldra-

och e..en<^as^ ^°r uttröttade kroppar 
lig ^Arbetarfrågans lösning 
ku^ei' sa mycket i möjligheten att 

lösh a '0Cka manniskor från sysslo-
na f" '''I verksamhet som i att kun-

orrna dem att vara verksamma 
pa ett Qöff 

hället ' S°m ar  t l" sam" 

F " 
få t'nf et ant^ra kommer behovet att 
få a ,redss[alla härskardriften. Att 

böja U" nianniskor att gå ur vägen, 
befallni3' blicken och lyda en 

lnR, är värt mer än guld för 

de flesta män och för många kvinnor. 
Det skulle vara intressant att veta, 
om taktäckaren använder en med
hjälpare, lantbrukaren en dagsverka-
re, kyparen en springpojke o. s. v., 
endast därför att dessa hjälpare äro 
absolut nödvändiga, eller delvis för 
att taktäckarn, bonden och kyparn 
behöva någon för att kunna tillfreds
ställa sitt behov att få härska. 

Det tredje är behovet av underdå
nighet — för den rätta sortens män
niska. Det må synas som en motsä
gelse men det är lika naturligt för 
mänskliga varelser att underordna sig 
den person, vars storlek, utseende, 
röst, mod eller samhällsställning gö
ra honom till en acceptabel herre, 
som att själva söka få övertaget, när 
de kunna. Samme man, som är 
härsklysten ända till despotism gent
emot sina underordnade, kan visa sig 
underdånig nästan till kryperi inför 
någon affärsstorhet eller någon fot
bollshjälte eller t. o. m. gentemot sin 
hustru. Styrkan av denna tendens 
till trogen underdånighet varierar, 
den är mycket större hos somliga 
män än hos andra och i allmänhet 
större hos kvinnor än hos män. Sam
me man vars befallningar somliga 
människor troget och beredvilligt 
underkasta sig, kan väcka trots och 
upproriskhet hos andra. Och somli
ga män finna kanske aldrig en för
man, vars välde över dem ej fram
kallar en ständig irritation. 

Troligen kan våra dagars arbete i 
världen ej uträttas utan en motvikt 
av missnöje, emedan det i fråga om 
det stora flertalet är för mycket be
hov av underordnande och för lite 
tillfälle att härska. Kort sagt, arbe
taren måste böja sig för mycket, för 
att det skulle passa den mänskliga na
turen. Men som sagt, ej all under
dånighet är motbjudande, och de bå
da drifterna behöva ej alltid komma 
i strid med varandra fastän de ofta 
göra det. 

Därnäst kommer behovet av säll
skap och t/latt samliv. Människan är 
av naturen sällskapligt anlagd och 
tycker om att se andra glada. Hon 
njuter av att ha människor omkring 
sig och att höra dem skratta och 
skämta i stället för att se dem miss-
lynta och bedrövade. Fabriken eller 
lagerrummet är ofta en verklig befri
else för många flickor, vilkas hemliv 
för det mesta består i att lyssna till 
en kältande mor och skrikande små
barn. Den upplivande känsla surret 
på kontoret ofta framkallar hos mån
gen ung man liknar mycket den som 
han betalar för att få erfara på ett 
förlustelseställe eller på en utflykt. 

Sist och viktigast är behovet att 
känna, att man är en person av be
tydenhet, som blir eller borde bli be
handlad med aktning av samhället. 
Det mänskliga djuret värderar i hög 
grad beundrande blickar och ödmjukt 
bifall av alla slag, från dem vi själ
va högakta. Frånvaron av våra li
kars eller överordnades gillande och 
hånfulla eller föraktliga blickar från 
vem som hälst framkalla en känsla 
av obehag, som kan stegras till ytter
lig nedslagenhet. Utom inför dessa 
yttre tecken till gillande reagerar 
människan inför sin egen inre bild av 
gig själv. Om andra förakta eller 
håna henne, kan hon hämta tillfreds
ställelse ur den tanken, att de ej upp
skatta henne efter förtjänst. Religi
onen är ofta en tröst genom dess löf
te, att hon inför Gud och i ett kom
mende liv skall ställas över dem, som 
äro rika och lyckliga i detta livet. 

Hungern efter anseende, bifall, en 
upphöjd samhällsställning, är en av 
de stora drivkrafterna i människoli
vet. Under nuvarande omständighe-

1 

bästa tvättmedlet 
ta och ömtåliga kläder 

Gummans Flingor 
ter förtjänar den att ställas i jäm-
bredd med de primitiva drifterna, så
som fysisk hunger, kravet på fysisk 
trygghet o. s. v. 

På det hela taget så består lönen 
för ett arbete ej endast i förmåga att 
kunna skaffa sig kläder, tak över hu
vudet och vad annat, som kan köpas 
för pengar utan vad som även mås
te tas i betraktande därvidlag är i 
vad mån de vanligaste allmänmänsk
liga behov tillgodoses. Arbetets nack
del för arbetaren består ej endast 
däri, att han stundom måste arbeta 
så länge för så liten lön, utan att han 
kanske måste anstränga alla sina 
krafter med ett arbete, som han ej 
passar för, underkasta sig en makt, 
som han känner förödmjukande och 
i allmänhet få sin naturs fundamen
tala impulser förkvävda. 

• • 

Applet som 

universalmedicin. 
Att förtära ett äpple just innan 

man går till sängs är ett förträffligt 
isundhetsmedel. Äpplet innehåller mer 
ifosforsyra i lättsmält form än nå
gon annan vegetabilisk produkt på 
jorden, och de fördelar, man har av 
att äta det på kvällen just innan man 
lägger sig, äro enligt en framstående 
läkares uttalande följande: 

1) Det är närande för hjärnan; 
2.) verkar livande på levern; 
3.) gör sömnen lugn; 
4) desinficerar munhålan och gör 

andedräkten frisk ; 
5.) neutraliserar magens överflö

diga syror; 
6.) verkar befordrande på njurar

nas arbete; 
7.) förhindar därigenom stenbild-

ning; 
8.) befordrar matsmältningen; 
9.) renar halsen och skyddar så

lunda mot halssjukdomar; 
10.) verkar blodrenande. — 
Det lönar ju att försöka! 

C « 
" B l i x t - G l a n s  

(flytande Metallputsmedel) 

är bästa och billgaste putsmedel för 
alla slags metaller. 

Finnes i alla välsorterade speceriaffärer 
— till återförsäljare direkt från 

Ensamtiilverkarna 
A.-B. Sigfr. Andersson & Co. 

Te!. {17552 Götabergsgatan 4. Tel-jJ^ 

HÖSTEN STUNDAR! 
Färga Edra urblekta g-rdiner, 
draperier cch andra plagg med 

Marknadens hittills oöver
träffade och billigaste hem
färg. Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORO. 

STÄNDIGT NYTT LAGER av alla sorters 

Handskar .oh Vantar 
Handskkompaniet 

, Drottninggatan 42 Tel. 15379 

Två flickor stå och tala. 
— Såå, du har förlovat dig med 

lonom. Var han inte förfärligt ta-
att, när han friade? 

— Nähä, inte alls, tvärtom! 
— Stammade han inte ens? 
— Hur kan du bara tro något 

-å dumt! 
— Tänk vad han måtte ha tagit 

ig! 
* 

Den nya husassistenten, impor
terad direkt från landet, öppnar 
tamburdörren, utanför vilken en 
dam står. 

— Om frun är hemma? Det kan 
jag inte svara på, för det är för 
mörkt i trappan. Men om ni har 
eh vårta på högra sidan om näsan, 
så är hon inte hemma! 

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

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

Anordnar allt till begravning hörande på er
känt bästa sätt till ytterst billigt arvode. Soli
daste och vackraste likkistor och svepningar. 

t G Y N N A  V A R A  |  
•  A N N O N S Ö R E R  •  

•lilllilllllllllllllllllllll! 

levereras å nästan hvilken. plats son 
hälst i världen 

genom. 

C\/CLSXt 

föiomstedumdel 
GUSTAF- EKMAN 

GÖTEBORG, STORGATAN 3/ 
TE LEO RAM ADR! VASA" CODE V.O.B. 

TEL. *31* • 1036S 

^/Vedfem av: 

The 'Tiorists' Telegraph. T)eL{»ery 
A s s o c i a t i o n  * 2 s a m t  
TÖlumenspendenrVermittlung, "Berlin 

C:a 4000 blomsteraffärer 
jorden mndt äro anslutna. 

I K E V I I G  ock I N T R E S S A N T  
F A R . S K  A  

N Y H E T E R .  
V Ä R D E F U L L T  

I N N E H Å L L  

GÖTEBORGS 
MORGONPOST 

Den största 
morgon tidn ingen 

Thittert 
ångrar Ni En, då Ni fått linnet 
förstört av dåliga tvättmedel, fast 
Ni borde veta att Tomtens Tvätt

pulver är alldeles oskadligt. 

HUR Ô DAG 
"en verkligt först

klassig illustrerad 

tidskrift " 

" med gedigen 

och fint kultiverad 

ton * 
SÄGER DAGSPRESSEN 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiii 

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 / L S I E  
POSIANSTALI ELLER BOKHANDEL! 

Ett paket RinSO 
och 
en balja ljumt vatten 
är allt som behövs för veckans 

% % 

ore 
per paket 

C*™1 

% 

om man använder R i n s o .  
Genom att lägga kläderna i blöt 

1 en ljum Rinso-Iösning över 

natten och genom att skölja 

dem väl morgonen därpå bliva 

de rena och snövit». Endast 

de smutsigaste ställena 

/////̂  behöva gnuggas lätt mel

lan händerna. På grund av 

dess absoluta renhet lockar 

Rinso av sig själv bokstav

ligen ut smutsen utan kok

ning och utan gnuggning. 

Det reducerar arbetet till 

minsta möjliga och spa

rar bränsle. 

% 

NRinscK" 
SUNLIGHT SÂPTVÂL AKTIEBOLAG, GÖTEBORG 

dont S:t dichel. 
Resebrev till Kvinnornas Tidning 

a v  A .  C .  

Solglittrande underbara minne lik 
en saga, som tagit form! 

På nordkusten av Normandie, just 
vid gränsen av Bretagne, ligger en 
klippö, ett par kilometer ute i havet. 
Landet sträcker på båda sidor halv
cirkelformiga armar, vilka söka fam
na ön och mötas därute. De inneslu
ta en bukt, 18 km. lång, och just där
ute, där armarne icke kunde mötas 
ligger en sandbank som "port" in i 
bukten, eller som "tröskel". Hela 
bukten ligger torr under ebb-tiden, 
men när floden kommer och stiger 
därute, då störtar havet in över trös
keln med sådan våldsam makt, att 
en galopperande häst icke kan und
fly de framstormande vågorna. 

I forna tider, berättar legenden, 
eller närmare bestämt i sjette århun
dradet, var hela bukten fastland med 
väldiga skogar, och uppe på klippan 
bodde en eremit, ensam mitt i sko

gen. Så en natt kom en jordbävning 
och stormflod och nästa morgon ha
de hela skogen sjunkit i djupet, blott 
eremitens hydda stod kvar oskadd 
mitt i det omgivande havet, men då 
ebben kom, och vattnet sjunkit un
dan, låg runt om glittrande vit san
dig havsbotten, med stora ytor här 
och där av glidande kvicksand, och 
intet träd, intet grässtrå fanns så 
långt ögat nådde. 

När ryktet spreds om katastrofen 
och eremitens underbara räddning, 
strömmade munkar och eremiter till 
honom, — han måste ju vara särde
les helig och benådad, som blivit så 
underbart frälst! Alla dessa bildade 
en orden, som anslöt sig till Benedik-
itinerna, och började bygga ett kloster 
högre upp på klippan. Detta växte 
och växte, tills det blev det skönaste 
i världen, en pärla av gotik. Granit 
fanns tillräckligt på stället, och av 
granit byggdes alla de första valven 
och salarne, och den urgamla kyrkan, 
allt med präktiga skulpturer i granit. 
Det fanns rika, mäktiga män bland 
bröderna, riddare och ädlingar, och 
år 1469 upphöjdes orden till riddar-
orden: "L'Ordre de St. Michel", 
vilken blev Frankrikes förnämsta or
den. Också gifta mellemmar tyckas 
ha blivit upptagna, så t. ex. var Bert-
ran du Guesclin St. Michels-riddare, 
och man visar ännu balkongen i ett 

närbeläget hus, där hans hustru, den 
sköna Tiphaine, studerade stjärnor
na, och i dem läste människors öden. 

I den tidigare renässansens dagar 
började man vid tillbyggnaderna an
vända sandsten och även bränd sten, 
som fraktades ut från fastlandet. 
Klostergångarnes pelare och bågar 
äro bland de härligaste i världen med 
den rikaste skulptur, allt hugget di
rekt ur sandstenblocket, tills mönst
ret, -— ett huvud, ett fruktparti o. s. v. 
— låg fritt mot bakgrunden; aldrig 
något av stycken sammansatt eller 
inpassat, som nu för tiden. De hade 
tid, de goda fäderna! 

De riddare, som icke hade krafter 
eller lust för bygge, sysselsatte sig 
ofta med urmakeri, vilket blev tradi
tion i Mt. St. Michel, i vars museum 
finnes en ovanligt vacker samling av 
ur och urspindlar. 

Med klosterreglerna togs det väl 
icke allt för strängt under tidernas 
lopp, och kök och källare voro alltid 
väl försedda. Den kolossala och vack
ra "Salle des hôtes" vittnar om rik
lig plats för gäster, ofta pilgrimer, 
då ju "Le Mont" behöll sin nimbus 
av helighet och förblev en berömd 
vallfartsort. Länmningar av "eremi
tens hydda" finnas ännu kvar. Men 
skönast är "La Salle des chevaliers", 
en riddarsal utan like med sina fyra 
pelarrader och mäktiga valv. Före

ställ er den fylld av lysande riddare i 
ordensdräkt med riddarkedjan. 
Facklor, instuckna i sina ringar vid 
alla pelare, belysa fantastiskt den 
präktiga samlingen, medan väldiga 
träkubbar flamma och spraka i de 
två jätte-eldstäderna. 

En sal av alldeles egendomlig skön
het är "Refektorium" med sina c :a 
20 lancett-formiga fönster, så smala, 
att man från salens ända blott ser det 
inströmmande ljuset, utan att kunna 
se fönstren, som gom ma sig djupt 
in i de tjocka väggarne. Det välvda 
taket är av spansk kastanje. Aldrig 
väver därför någon spindel sina nät 
där. 

Det var under Ludvig XI, som or
den blev riddarorden, och ehuru han 
kraftigt främjade riddarklostrets 
glans och makt, kunde han dock icke 
avstå från att även här trycka sin 
fasans stämpel — om hans och Oli
viers uppfinningsrika grymhet vittna 
de fängelsehålor, som ännu existera. 

Vid ebb ligger hela bukten torr. 
Invånarne på "Mont" berätta med 
stolthet at deras klippö aldrig blivit 
intagen i krig, emedan naturen själv 
försvarade borgen, vilken dessutom 
var starkt befästad med dubbla ring
murar och torn och bastioner. Men 
det är endast en legend! Mont St. 
Michel har elva gånger varit eröv
rat. 
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Konservera 

G A S U G N A R  

Gasugnar utlånas Kostnadsfritt på en månads 
prov och försäljas på avbetalning till billiga priser. 

GASVERKETS UTSTÄLLNING Telefon 1420 

Ångbageri-A.-B. 
R O S E N L U N D S  

försäljes i J. A. M. A.-B., Åsen & 
Jordhammars oci Arias mjölkför
säljningslokaler. Tel. 6026 7071. 

Sport- * Promenad-Kängor 

Salongskor 
Stort urval. Moderata priser. 

Hedströms Skoaffär 
Södra Larmgatan 10. 

Carl Gustafsgatan 57. Linnégatan 11. 

Förstklassigt 

DAMSKRÄDDERI 
BESTÄLLNINGAR utfcres förstklassigt 

cch på kort tid. 
BILLIGASTE PRISER. 

Egna tyger mottagas. 

ANNA KULLBERG, 
^ 14 Östra Larmgatan 14. T^I.11148 

S ä n d  E d e r  

till 

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

Det bästa för diskbäi ken är Z a l o s  
Zinkputs. Bleckburkar à 40 öre. 

Vem är doktorinnan? 
Frän Helsingfors har man bett 

oss införa följande: 

1 Strindbergs ramaffär i Helsing

fors har en doktorinna från Göte

borg år 1918 gjort beställning å 

en tavla (reproduktion) över Åbo 

akademis invigning, målad av Al

bert Edelfelt. Som namn och ad

ress för affären förkommit ibedes 

vederbörande doktorinna genom 

Kvinnornas Tidning giva sig till

känna. Tel. 18070.  

Skånska Wienerbageriet 
Emy Thorin 

ERIK DAHLBERGSGATAN 22 
(mitt för Realläroverket) 

Allt som hör till ett förstklassigt thebröds. 
& wienerbageri. Tel. 6077. Billiga priser-

Uppmuntra kvinnlig 
företagsamhet. 

Fru .Emy Thorin har under fir

ma "Skånska Wienerbageriet", 

Erik Dahlbergsgatan 22 (mitt för 

Realläroverket) öppnat ett finba

geri, vilket vi varmt rekommende

ra, dels därför att kvinnlig före

tagsamhet bör uppmuntras av den 

kvinnliga köpande publiken, dels 

därför att bageriets kakor ni. m. 

äro enastående goda. Redaktionen 

har avsmakat dem! 

/̂/drsla rwr// 

ii Cc/y -Z ? sso// 

Han borde själv 
göra det! 

— Vem borde göra vad? frågar 

ni sedan ni läst ovanstående rub

rik. 

Jo, arkitekten, som gjort ritnin

garna till det här huset, borde åläg

gas att en gång tvätta fönstren där 

jag.bor uppe i femte våningen! 

De äro på intet sätt märkvärdiga 

dessa fönster. Det finns säkerligen 

tusentals likadana här i staden och 

i andra städer. De äro tredelade 

med en mycket stor mellanruta och 

två smala sidrutor. Upptill lika

ledes tre rutor i mindre format. Al

la öppnas utåt. 

Nåväl, dessa fönster skola tvät

tas utvändigt. Hur skall det gå 

till? Att nå dem med stege är 

omöjligt. Jo, kanske med en brand

stege, men sådana stå, som bekant, 

inte till rådighet i ett fall som det

ta. Och för övrigt om jag bodde 

längre ner och en vanlig stege nåd

de upp, skulle jag anse det som en 

otillbörlig pålaga att för fönster

tvättning nödgas anlita 'hjälp av en 

putsningsfirma. Detta är ett ar

bete som bör kunna utföras med 

hemmets egen arbetskraft. • 

Mina_ fönster skola alltså tvättas 

utvändigt. Det visar sig då, att 

den ena sidrutan är oåtkomlig ut

ifrån, nämligen den som öppnas åt 

samma håll som den stora mellan-

rutan. Detta fönster måste därför 

lyftas av häkarne och tagas in i 

rummet i och för tvättning samt 

sedan hakas upp igen. Ett högst 

besvärligt arbete! På samma sätt 

måste förfaras med motsvarande 

sidfönster upptill. Ett ännu besvär

ligare arbete. 

Vid tvättningen av den stora 

mittrutan måste den, som utför pro

ceduren, stå ytterst i det öppna sid-

fönstret och med ena handen hål

lande sig fast i fönsterbågen sträc

ka sig ut med hela kroppen utan 

för fönstret. Ett livsfarligt arbete 

— en lätt svindel, ett slappnande 

av greppet om fönsterposten, en 

halkning av foten och ett fall i ga 

tan skulle bliva följden. Att en

dast se på, när detta arbete utföres 

av hjälphustrun eller jungfrun, är 

en oerhörd påfrestning för nerver 

na. Man tycker sig icke ha rätt 

att ålägga någon ett så farligt upp. 

drag. Jo, vederbörande arkitekt! 

Och det med absolut lugnt samvete 

En enda gång vore nog för att han 

aldrig mer vid bostadsbyggen skul

le använda denna förryckta kon

struktion av fönster. Varför låter 

man icke fönstren öppnas inåt? 

Förgrymmad husmor. 

Bertha linderson 
Jforsgatan 15 - Göteborg 

— Telefon 5122 — 

Vackra färgäkta Tvättyger. 
Bomullsflaneller, Ylle-Kläd-
ningstyger, Gardiner, soU och 
tv ät äkta. Möbeltyger, konst-
vävda och tiyckta. Borddukar 
i linne och bomull. Sängtäcken, 
Tricotvaror, Reformliv, 
Snörliv, Strumpor, Yllekof
tor. Broderier. Blekta och 
oblekta Vävnader av bästa 
fabrikat. Vaddtäcken. Prima 

Ylle-stickgarner. 

Gardiner 
Största urval - Lägsta priser 

A.-B.Carl Johnsson 
K u ngstorget 2 

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

J iiiitiiillllllllllllll II'Ulli 11IIIIHIIIIMIIUI 

S. Ericsons Klädeslager 
J ä r n t o r g e t  3 ,  W i l s o n s  h u s ,  
2:dra vän. — Öppet 8—7. 

Smid medan jär
net är varmt 

rch värda Eder hy i tid med Yvymivålt 
som har en förskönande inverkan på huden 
och giver den ett ungdomsfriskt utseende. 

Yvy-tvålen säljes i varje affär över hela 

landet. 

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

A .  L U N D B L A D S  
Begravningsbyrå 

Rekommenderas. 
Kungsgatan 12 Göteborg. 
Telefon 11045, 776ank.bostaden. 

S. G RAHM. 
KÖRSNÄR 
14 Haga Kyrkogatan 1^ 

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

A.-B. Nya Bikupan 
45 Kungsgatan 45 

Specialaffär för finare 
D A M U N D E R K L Ä D E R  

Linne fr. 5:50. Babyutstyrslar s Baby 
klädnin6ar fr. 6 kr o. Dopklädni gar fr. 11:50 
Serveringsförkläden fr. 4:25 — Serveringsmössor 

Näsdukar och Kragar. 

Wilh. Kaesens Eftr. 
Skomagasin 

Vallgatan 24. Telefon 3739. 

Skodon, Tofflor, Galoscher, 
unp ÇJIP i elegans, styrka och 
nUliaJL goda passsformer. 

Allt slags 

Vildt samt 

HÖI1S och 

Kyckling 
till dagens 

lägsta pri

ser i 

Björks Vildtaffar 
St. Saluhallen 1. Tel. 1648 — 

20834. 

A. Ellwén 
Kött- & Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 44sj 

03S.! Prima varor. Billiga priser 
redbar behandling. 

Varför plågas med dåligt kaffe m 
Ni kan få Swalanders kaffe? Butiker: Kuno. 
17, Korsg. 13, Bazar Alliance. Prova 
i dae ! Qan 

"EL 
095 6200 
19939 

Lägsta dagspriser. Största m val, 
Göteborgs Linoleum*Ma%asin 

PETERS, FRANZÉN & Co. 
Kungspoitsplatsen 2. 

upp: — Av 'högmod, girighet, ogud-

aktighet, vrede, hat, illvilja, lätt

sinne, lättja, fåfänga — 

Lärarinnan: — Rätt! Nämn nå

got mer, som bringar människor 

på fall! 
Klassens sämsta huvud vaknar 

plötsligt upp: — Bananskal! 

Kristendomslärarinnan: — Under 

sin levnad bringas människan ofta 

på fall. Varav? 

Klassens ibästa huvud rabblar 

^J/o/rffcr utvtaf crp/ystv? 

Ccs/JjoAssifori 
v A*//?syi~//-irf~> 

Bråsth8 Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

KOL VED 

C. IM. ANDERSSON 
Tel. 2780, 6972, 10849, Göteborg 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män så köp 

SPISBRÖD 
frän 

Göteborgs Ångbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

För husmödrarne! 
Göteborgs stads gasverk har 

öppnat en kampanj för att vinna 

ökad spridning för sina gasugnar. 

Broschyrer utsändas i dagarna med 

anvisningar angående sterilisering 

av frukt och grönsaker i gasugn, 

varjämte -ugnar kostnadsfritt och 

utan köptvång utlånas på en må

nads prov till abonnenterna. Slut

ligen har ett synnerligen bekvämt 

avbetalningssystem ordnats, varige

nom varje husmor med lätthet kan 

skaffa sig den ovärderliga hjälp i 

hushållet, som en gasugn utgör. Att 

märka är, att en snar sänkning i 

gaspriset är att förvänta. 

De av gasverket träffade anord

ningarna hava medfört en enorm 

efterfrågan på de saluförda ug

narna. 

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

KVINNORNAS TIDNING! 

BREVLÅDA. 
"Intresserad." Jo, redaktionen 

räknar bland sina medlemmar även 

en specialist på anekdoter. Hon lå- j 

ter förstå att de hämtas ur den eg

na fataburen. Den övriga red. vå

gar emellertid icke helt gå i borgen 

härför. Sakkunniga ipåstå nämligen 

att det i hela världen icke finnes 

mer än 3 à 4 hundra riktigt roliga 

historier, vilka oavbrutet cirkulera ' 

i de olika ländernas präss. Den lä

sande allmänheten minns i allmän

het icke £n skämtbit mer än några 

år, varefter den åter kan presente

ras som alldeles nytillagad. Nu får 

"Intresserad" själv draga sina slut

satser. 

"Den vänliga tanken." Redan in

nan edra rader nådde oss hade en 

artikel i ämnet passerat sqttmasii-

nen. Var god se efter i föreliggan-. 

de nummer. 

T. B. Dikten "Efter den 27 aug." 

har goda tankar men formen håller 

icke måttet. 

K. Kjell mer. 
Damskrädderi 

& Kappmagasin, 
Carl Johansgatan 9. Tel. 5968. 

Förstklassigt arbete! 

Aluminiumkär^en böra putsas med Zelos 
Aluminiumputs. St. bleckburkar à 45 
öre. 

L I N N E S O I H N A D  
utföres väl och till moderata priser. 

S. SCHÜTZ, Haga Kyrkogat. 28, 111 

Arla Mjölk 
Distribution pä glasflaskor 

Tel. 85 78, 3699 

Någon begravningsplats fanns ej 

på Le Mont. — Jord finns blott i 

en liten trädgårdstäppa, ett par meter 

i fyrkant, ditförd från fastlandet. — 

De döda bröderna sänktes i osläckt 

kalk, i de s. k. "charmiers", klipp

hålor under den "nya" kyrkan. Un

der klostrets förfall hade dessa char

miers blivit bortglömda men återupp

täcktes i de sista åren av förra år

hundradet. Det enda som fanns kvar 

av de tusenden vilkas jordiska läm

ningar där blivit "kalkförbrända", var 

en tand och ett överarmben. Kalken 

har gjort sitt verk grundligt. Nu föl-

tiden föras alla lik till fastlandet. 

Av bekanta hade jag ofta hört talas 

om en tiggare, som bodde på en liten, 

liten ö, Tombelaine, längre ut i buk

ten, och som dagligen kom till La 

Mont. Han såg, berättades det, särde

les målerisk ut med sitt vilda svarta 

skägg, sin röda blus, sitt hummernät 

och sin stav och den röda bretoniska 

fiskarhättan, och kallade sig: "Le 

marquis de Tombelaine." Natur

ligtvis kände han varje tum av sand

bottnen, och visste att undvika de 

många farliga glidställena. En stor

mig höstdag kom han som vanligt, 

och när han vände hem igen i skym

ningen kom oförmodat en stark stört

våg, stötte honom några meter åt si

dan ur rätt kosa — och man såg ho-

nom- från Le Mont sjunka, sjunka 

och försvinna ned i sanddjupet, och 

ingen kunde rädda honom. — 

Veckan efter vårt besök omkom-

mo 42 får, som råkat ut på glidsan

den i ett obevakat ögonblick .från 

stranden. Det är fasansfullt, och in

gen vågar ens försöka att rädda. 

Med den egendomliga oförmågan 

hos fransmännen att upprätthålla 

gränsen mellan det sublima och det 

löjliga, ha de på Mont St. Michel i 

sitt muséum och vaxkabinett en scen, 

som skall föreställa "Markisens un

dergång." Det enda man ser är en 

sandyta och därur sticka upp tre fin

gertoppar! Det behövs en livligare 

fantasi än min, för att med en rys

ning föreställa sig, att där nere i san

den finns mer, — en hel hand — en 

hel karl! "Il y a seudement un pas 

du sublime au "ridicule." 

När man står på ringmuren av 

Mont St. Michel med blicken utåt 

havet ser man i sanden en bäck som nu 

flyter väster om ön. Det är Couës-

non, gränsflod mellan Bretagne och 

Normandie. Före jordbävningen flöt 

den genom skogen öster om klipp

partiet, men vid skalvet kastades den 

över till andra sidan. Den "drunk

nar" vid varje flod, men är där igen 

när ebben kommer, och eftersom 

couësnon är "gränsflod", kom Le 

Mont att ligga i Normandie, då det 

förr låg i Bretagne ! Minns det 

gamla rimmet : "Le Cougsnon par 

sa folie a mis le Mont en Normandie." 

Vi kommo fram till Mont St. 

Michel på em. efter en lika lustig 

som långvarig resa från LAncieux 

över St. Briac, St. Malo, Dol och 

Pontorson. En deik (lik en vanlig 

vågbrytare) med en spårvagn, för ut 

till Le Mont numera, men naturligt

vis stod inte spårvagnen i trafikför

bindelse med tåget, utan gick så sent, 

att man inte skulle hinna se något 

den dagen utan bliva tvungen stan

na två nätter på ön. Vi fingo tag i en 

gammal kusk med en liten, liten vagn 

och en liten, liten häst = "Mon petit 

poulet!" Ett par gånger undrade vi, 

om "droskan" skulle skramla itu mitt 

på deiken, sedan en del av stoppnin

gen och en myckenhet messingsnubb 

såtts under vägen, men den höll åt

minstone, tills vi kommo fram, och 

då det var en och en halv timme kvar 

tills salarne stängdes, och vi voro de 

enda resande, som tagit vagn, så fin

go vi fritt ströva omkring så länge 

och vart vi ville. Det var en under

bar em. bland de "talande stenarne." 

En av den "nya" kyrkans strävpe

lare har en trappa : "L'escalier des 

dentelles", från vilken man ser det 

blå havet där långt ute genom en 

"spetsvävnad" av skulptur. Så en 

blick in i den härliga kyrkan med al

la St. Michaels-riddarnes vapensköl

dar. Därute föllo den nedgående so

lens sista strålar på den förgyllda 

St. Michel, som kröner högsta torn

spetsen, och nu ljöd ropet : "Om 5 

minuter kommer floden!" Vi skynda

de ut på norra ringmuren högt vid 

en bastion, och nu började ett oför

gätligt skådespel. Sandbanken där 

längst ute, "Tröskeln", låg ännu torr, 

men inom ett ögonblick lekte intill 

den ett par vitskummiga böljor — 

det stod som en hög blågrön mur 

bakom, och plötsligt vällde en grön

vit massa fram över, och havet kom 

störtande fram, som en vild, mäktig 

oemotståndlig naturmakt, en armé av 

mörka stridshästar med vilt flygande 

vita manar. Omedvetet klamrade vi 

oss fast vid järnräcket, då "armén" 

kom närmare och närmare, i fruktan 

för att detta framåtrasande vidunder 

kunde nå upp och sopa bort oss, män-

niskopygméerna. Le Couësnon är 

spårlöst försvunnen, och det sjuder 

och brusar, mäktiga, hotande hovar 

söka klättra upp på klippbranten, och 

skummet flyger oss i ansiktet och — 

just då har det nått sin höjdpunkt. 

Om några minuter endast låg ytan 

stilla blank i månskenet och började 

omärkligt sjunka i sanden, tills inom 

c .1 11 timmar skådespelet förnyas. 

Det tager en timme ung. för havet 

a't nå upp till Le Mont, 18 km. 

Vi vandrade till hotellet genom 

den lilla "staden", köpte ett par ro

senkransar och en liten "Medaille de 

St. Michel" i en av de talrika små 

"butikerna" vid ringmuren, med låg 

dörr och golvyta c :a 1 ,50X2 m. 

Och så hade Madame Poulard sin 

omelette strax färdig. Hon stod och 

bakade den i ett präktigt gammall 

kök, med hundratals glänsande kop

parkärl, medan kapunerna vände sig 

rued spettet framför den öppna här

den. Omelett-pannans skaft var 

minst i meter långt! Hennes omelet

ter voro världsbekanta, en australiska 

svärmade en gång för osS om dem på 

er. dansk ångare, och Kung Edvard 

VII reste ofta till Mont — för ome

lettens skull! •—• (säges det.) 

Under kriget, detta det hemskaste 

av alla krig, var Mont St. Michel 

fångläger, och vad de arma fångar

ne där lidit i de iskalla dragiga salar

ne med litet halm på stengolven, 

fångkost, intet att göra och bland en 

ovänligt stämd, bigott befolkning ; 

d. oui har jag hört mer än en sorglig 

beiäUclse. Det finnes många dystra 

bl; d i historien om Mont St. Michel. 

Nyutkomna böcker. 
Nyutkomna böcker. • 

Wahlström & Widstrand, Stock

holm. 

"Hälsa genom självsuggestion f'1 

ligt Emil Coués metod." Av C. Haf  

ry Brooks. Pris kr. 3:5°-
"Stickade och virkade småbarm 

plagg" med illustrationer. Av 01ga 

Nyholm. Pris kr. 2:25.  

"Jumperboken N:r 2" med il'uS '  

rationer. Av Olga Nyblom. ^f l  

kr. 2:  25.  

Hälsovännens Förlagsexpediti0 

Stockholm. 

Akta Makar. En fysisk oC^PSj{ 

kisk rådgivare av Doktor ^ 

Stopes. Andra upplagan. Pf lS 

3: 75-

Telefonnumret 
tin ^ 
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F. A. B. HVAR 8 DAGS TRYCKERI, GÖTEBORG, 1922 

Eftertryck tillätes gärna om "Kvin
nornas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
Ut landskrön ika  i  sammandrag. 

Livet och döden. 
Inom egna gränse r .  
Sexualundervisning i skolorna. 
Saligare att giva än att  taga .  .  .  ?  

Av Louise Bergh. 

Sjung. 
Teaterspalten.  

Att rodna. 
Kvinnan och kamratskapet.  

Insändarnas spalt .  
Til l  utställningen. 
Hjärtats dualism. Av Beatrice Zade. 

Vardagskemi.  

M. M. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Orientfrågan går mot sin fredliga 

lösning, därom synes icke längre 

tvivel råda. Turkarne få icke blott 

sitta i orubbat bo i Mindre Asien 

utan återfå även Öst-Tracien och 

j'Consfantinopel med suveränitet 

däröver. Man tänker ovillkorligen 

på de triumferande uttalanden, som 

gjordes för ett par år sedan, att det 

turkiska väldet i Europa vore för 

evigt förbi, och, se, nu är det där 

äter! Så föga vederhäftig är den 

politiska profetian. 

I Tyskland har den till republi

kens skydd upprättade riksdomsto

len upptagit Rathenauprocessen till 

behandling. De båda ynglingar, 

som av politiska skäl begingo mor

det på Rathenau, togo, då de skulle 

fängslas av polisen, sina egna liv. 

De som nu sitta på de anklagades 

bänk äro därför endast dramats bi

personer, en har ställt en bil till at

tentatsmännens förfogande, en an

nan har lånat dem sin revolver o. 
s- v. Vad den republikanska skugg

rädslan hoppas finna genom förhö

ren är tydligen de stora namnen, 

^ilka misstänkas stå bakom atten

tatet. Ludendorff anses redan "be

tänkligt komprometterad". Han har 

nämligen brevväxlat med en av de 

anklagade och titulerat honom "kä 
re  • Man har också beskyllt höger-
kretsarne för ett mordförsök me-
f 'els förgiftade chokladpraliner mot 

'£ anklagade för att tysta dessa far-

•'ga vittnen. En mängd liknande 

törgiftningsfall hava emellertid in

träffat ute bland allmänheten — 

Ç lokladfirman i fråga har som "li-
3r använt träsprit. Rathenau

processen torde, så vitt man nu kan 

°®a, komma att lämna ett ganska 
111 agert resultat. 

1 den engelska prässen talar man 
1 nyval till parlamentet. Det kon-

^\ativa partiet önskar en åter-

* ng till de rena politiska linjerna, 

r skilsmässa från de s. k. koa-

sk;7! lberalerna, vilka i så fall 

de i'h ^ ter^°renas med de friståen-
]a '  era 'erna. Den engelska par-

räkentar ismen '  som hittills haft att 

ko a enda*t med två partier, det 

änn 
nat 'va och det liberala, får nu dnnu ett ^ u -

ter c;„ arbetarepartiet, vilket ef-
s 'n snabba växt torde bli en ttlaUf i VdXL Iora< 

hä«y„ till. 

nisterkri!rk ^ fât t  611 Part ie11 mi" 
LandmanH ,k°? efterdyning till 

bankens fall. Statsmi

nistern, Neergaard, och handelsmi

nistern, Rothe, gåvo i somras sitt 

medgivande till att bankens styrel

se utsände en lugnande men falsk 

kommuniké till allmänheten om 

bankens ställning. Bakom detta 

medgivande låg en önskan att före

komma panik och ge banken and

rum för att ordna upp affärerna. 

Kraschen kom emellertid i höst, och 

den förbittrade allmänna meningen 

hår fordrat att de båda ministrarna 

skulle träda tillbaka. Venstre, det 

parti, på vilket regeringen stöder 

sig, har offrat Rothe, men ej Neer

gaard. Det tros dock att även den

ne under trycket av den allmänna 

meningen snart skall se sig nödsa

kad att gå. Samtidigt med handels

ministerskiftet har ett par andra av 

venstrepartiet önskade personom

byten ägt rum inom ministären. 

Livet och Döden. 
Vår levnad är blandad av sorg och 

av fröjd, 

Som jaga varandra lik havets vå

gor, 

Och spegla vår blick, om den strå

lar förnöjd 

Eller tårar skymma dess livliga lå

gor. 

Så tätt följa jämmer och skämt på 

varanri? 

Att skrattet är väckt, innan tåren 

man gjutit, 

Och så ofta som saknadens rägn-

droppe flutit 

För dårskapens vinge den lustigt 

försvann. 

Th. Moore. 

Livet är inledningen till evighe

tens bok. Madame N. Lientier. 

Livets kapplöpning har blivit yt

terst ivrig; de som löpa trampa 

varandra på hälarna; ve honom som 

stannar att knyta sina skoband. 

Th. Carlyle. 

Bättre att ha något i krävan, me

dan man lever, än att ståtas med, 

sedan man är död. 
H. C. Andersen. 

Livet är en karantän för para

diset. C. J. Weber. 

Alla kraftfulla människor älska 

livet. ~~ H. Heine. 

Att leva det är att utföra ett ar

bete, som är varaktigt, det är att 

hopsamla andra ting än fåfängliga 

minnen, det . är att vända hela det 

nuvarande i det kommande, det är 

att bereda sig till döden, att på för

hand göra denna till en seger, äro

rik och odödlig. A. Vinet. 

Hela livstidens öde ankommer 

ofta på de första intryck, som sjä

len i barndomen erfar. 
Gustaf III. 

En bok är livet. Inom samma band 

Finns något gott, med mycket lum

pet bland. 

Först glada sagor, teckningar ur 

skolen, • 

Så en roman, som sluts vid kuller-

stolen, 

Sen hushållsräkningar och laga 

fång 

Och taxor över lyckans markegång, 

Ett stycke lögn, ur ärans drömbok 

brutet, 

Och spökelsehistorier till slutet. 

En blandad läsning, brokigt pot

pourri; 

O, den som aldrig hade sett däri! 

Esaias Tegnér. 

Vi måste alla dö, och ingen kan 

dö för en annan, utan var och en 

måste i egen person vara stålsatt 

och beredd att kämpa med döden. 

— Vi kunna väl trösta och upp

mana varandra till tålamod, men 

kämpa och strida för en annan kun

na vi icke, utan måste envar själv 

från sin skans allena kämpa sin 

kamp med fienden, med djävul och 

död. Luther. 

Man dör, när man vill. 

Goethe. 

Hädanfärden innebär för mig icke 

den förhoppning, som uppfyller an

dra; men jag motser den dock utan 

fruktan och hoppas på det oför

tjänta. Burckhardt. 

Utan odödlighetstanken skulle vi 

icke vara något annat än eländiga 

daglönare; blott genom den erhål

ler allt vad vi begynna betydelse 

och sammanhang. Curtius. 

Jag är fast övertygad om, att lan

det härnere icke är ett njutningar

nas land utan ett arbetets och mö

dans, och att varje fröjd endast bör 

fattas såsom en vederkvickelse för 

vidare ansträngningar. Jag bekym

rar mig därför icke om ting, som 

äro utanför mig, eftertraktar icke 

att synas, utan att vara, och denna 

övertygelse tackar jag för den dju

pa själsro, som jag njuter. 

Fichte. 

Varje dag är ett litet liv; varje 

uppvaknande är en liten födelse, 

varje frisk morgon en liten ung

dom, och varje insomnande på af

tonen en liten död. 

Schopenhauer. 

Njuta! Fruktansvärda ord! 

Vi leva för att utbilda oss. 

Storm. 

Vi dö alla på vägen. Den som 

talar om uppnådda mål är en narr. 

Fock. 

Framåt över gravar! 

Goethe. 

Inom egna 
gränser. 

Konstutställningen vid jubileums

utställningen i Göteborg 1923 ar

tar sig icke att bliva till någon 
glädje. 

I tvedräktens tecken har den be

gynt och i besvikelsens skall den 

sannolikt sluta. Faktum kan ej hel

ler döljas. Det är en kulturskandal 

som etablerats, en kränkning som 

ägt rum, när man från en exposi

tion, som avser att inför in- och 

utland representera svensk konst, 

utestängt flertalet av den svenska 

konstens förnämsta representanter. 

I deras ställe ha med överväldigan

de majoritet ett 20-tal svenska Grü-

newaldar mer eller mindre samt ett 

ännu ej fixerat antal danska, norska 

och finska konstadepter av samma 

ultramoderna läggning iberetts rum. 

Professor Romdahls urval har 

helt naturligt väckt en storm av 

förbittring bland vårt lands ute

stängda konstnärer. Att förbittrin

gen fått en sådan omfattning beror 

dels av den hemlighetsfullhet som 

omgivit utskottets val aV represen

tanter och dels av omöjligheten att 

finna en plausibel förklaring till 

den gjorda utgallringen, sedan den 

icke blott för Sveriges konstnärer 

utan i lika hög grad för svensk all

mänhet överraskande listan på de 

inbjudna förelåg i något så när 

komplett skick. Man finner därav 

att den retrospektiva konstutställ

ningen — den alltså, som skulle gi

vit en överskådlig bild av vad 

Sverige äger främst av konstskat

ter — representeras av tre, säger 

och skriver tre namn, nämligen 

Karl Nordström, Carl Wilhelmson 

och Carl Milles, medan den moder

na avdelningen, som avser att giva 

en uppfattning av nutida konst re

dan räknar över tjugu till stor del 

även för svensk allmänhet rätt 

okända modernister. Under det ut

skottet alltså på den för vår sven

ska nationella konst ärorika och re

presentativa avdelningen utmönst

rar flertalet av de berömda svenska 

mästare, som skulle utgjort denna 

avdelnings glanspunkter och heder, 

strykes på den moderna avdelnin

gen nästan rubb och stubb av de 

moderna konstmålarna in i valur

nan. Man ursäktar den stränga 

utgallfingen av våra mästare med 

förklaringen att man velat undvika 

ett hoplappat helhetsintryck, men 

när det gäller den moderna kon

sten, som i sig själv verkar ett enda 

ofantligt lapptäcke, är det tyst med 

den synpunkten. 

Med ett dylikt urval ligger det 

ju i öppen dag att det vis à vis den

na utställning icke kan bli tal om 

några som helst för våra nationella 

konstintressen ledande principer. 

De synpunkter, som fått avgöra 

dess öden äro av rent lokal och per

sonlig natur. Den modernist-kult 

i f. ö. ganska tyranniska former, 

som länge florerat i rikets anh-a 

stad, måste ju en gång bryta ut i 

ett stort slag. Och för detta slag 

har nu Göteborgs jubileumsutställ

ning fått tjäna såsom forum. 

Sådan utställningen nu formats 

Sexualundervisning i 
skolorna. 

Den kommitté, som på sin tid till

sattes av k. m :t för att verkställa ut

redning och avgiva förslag angående 

de åtgärder, som erfordras för att 

bland allmänheten sprida kunskap 

om könssjukdomarnas natur och 

smittofarlighet samt om medel, som 

stå till buds för att hindra smittans 

spridande m. m., förordar kraftigt i 

sitt förlidet år till k. m :t avgivna be

tänkande bl. a. införandet av sexual

undervisning i skolorna. Denna un

dervisning bör, framhålles det, läm

nas på ett öppet och naturligt, men 

alltid grannlaga och för de olika ål

dersstadierna avpassat sätt. Sakkun

nigeförslaget gör gällande, att barnen 

böra erhålla en förberedande under

visning i ämnet, först i hemmet före 
skolgångens början och därefter un

der den första skoltiden. Skolans 

egentliga sexualundervisning skulle 

meddelas ungdomen såväl i över

gångsåldern (14—15 åringarne) samt 

i högre skolan kvarvarande ungdom 

i 18— 19 års åldern. Denna under

visning bör, betonas det, utgå från 

den i skolan lämnade undervisningen 

i biologi (läran om livet hos djur 

och växter) och omfatta dels rent 

biologiska element, dels sociala och 

etiska moment genom anknytning till 

undervisningen i kristendom, sam-

hällslära och psykologi. 

Läroverkskollegierna och folksko

leinspektörerna hava nu till skolöver

styrelsen avgivit yttranden över det 

till dem remitterade betänkandet. 

Dessa yttranden präglas nästan ge

nomgående av stark tveksamhet med 

hänsyn till lämpligheten av att upp

taga sexualundervisningen på skol

schemat. Man anser visserligen, att 

den, meddelad av rätt person, kan 

vara till gagn, men ställer sig skep

tisk med hänsyn till möjligheten att 

anskaffa härför skickade lärarekraf

ter. Enstämmigt betonas, att på det

ta område ingen undervisning alls är 

bättre än en dålig sådan. 

saknar den i det närmaste varje be

rättigande såsom representativ ut

ställning för svensk konst. Ty än 

så länge åtminstone är svensk konst 

för oss svenskar det vi lärt oss att 

älska och förstå såsom ett uttryck 

för vårt nationella liv. Vi hava 

funnit detta uttryck levandegjort 

hos nationens korade stora konst

närer, hos en Carl Larsson, en 

Richard Bergh, en Prins Eugén, en 

Bruno Liljefors, en Per Hasselberg, 

en Anders Zorn, hos en Ivar Aro-

senius och Olof Sager-Nelson m. fl. 

— men alla dessa hava icke funnit 

rum på konstutställningen i Göte

borg. 

Det är ju möjligt att det kan 

komma en tid då den högsta kon

sten ser ut som på Grünewalds tav

lor. Men då få de först vara borta, 

som lärt sig älska konsten för dess 

skönhets och innehålls skull. Ty så 

länge de leva vilja de behålla sina 

gamla gudar kvar. Och under tiden 

få erfara den bittra sanningen i 

Strindbergs ord: 

"Andarna sova, och det är tungt 
att leva." H—t H—n. 

Den kyligt betänksamma, halvt om 

halvt avvisande hållning läroverks

kollegierna och folkskoleinspektörer

na i allmänhet intaga till detta spörs

mål överraskar och väcker förstäm

ning. 

Vad gäller saken ? Att upplysa 

ungdomen i en fråga, där bristande 

eller förvanskuJ kunskap kan bety

da fullständig skyddslöshet, att väg

leda de unga på ett område där de, 

kimn.ule at sjg själva och utmta för 

ogynnsam påverkan av andra, kunna 

löpa fara att begå för hela Kvet ödes

digra misstag. Är detta en uppgift 

att skjuta ifrån sig för dem, vilka till 

levnadskall valt ungdomens fostran? 

Skall man tyda det märkliga under

kännandet av den egna undervisnings

kompetensen som anspråkslöshet, er

känd ovärdighet, moralisk feghet el-

jer som ett utslag av den- ljusskygg

het, tillgjordhet, den låga uppfatt

ning som i brokig blandning förekom

mer på detta område? 

Man står i sanning undrande, när 

det från folkskoleinspektörshåll de

klareras, att den största svårigheten 

gäller anskaffandet av lämpliga lära

rekrafter, som förstå att med tillbör

lig grannlagenhet öppenhet och allvar 

samtala med barnen och ungdomen 

om hithörande ting, om vilka det hit

intills icke ens ansetts passande att 

göra några antydningar." 

Det hittills gent emot ungdomen 

tillämpade förtegenhetssystemet bott

nar i åsikten, att man icke i förtid 

skall tala med barn om hithörande 

ämnen, d. v. s. innan det sexuella 

medvetandet vaknat hos dem och de 

inom sig själva kunna finna fäste-

punktef för den meddelade upplys

ningen. Med. d :r J. Tillgren har ytt

rat härom : "Alltför ofta har det va

rit så, att de äldre känt sig förläg-

na, rädda att i förtid väcka björnen 

som sover, icke betänkande att en 

yrvaken björn är så mycket farligare 

än en dresserad." 

Förtegenhetssystemet skulle kun

na vara försvarligt, om barndoms- och 

ungdomsåren tillbringades i hem

men och fullständigt hägnades av 

dem. Det skulle då kunna förväntas, 

att naturen själv skulle tala genom 

att, när tiden vore inne, väcka det 

sexuella medvetandet hos barnen, och 

att förtroligheten med särskilt mo

dern därvid skulle föra dem som kun

skapssökande till hennes knä. En 

och annan mor upplever väl även det

ta, och de, som så lyckliga varit, kun

na vitsorda, huru enkelt och natur

ligt det hela avlupit. Klara barna

ögon och en undrande fråga, en i 

stora drag given förklaring och kun

skapstörsten har varit stillad. Ingen 

häpnad, ingen rodnad av blygsel på 

barnakinden, ingen girig nyfikenhet, 

endast armarne om moderns hals och 

en kyss. Inga tecken som kunnat 

tyda på att det lämnade meddelandet 

givit upphov till i hemlighet fortsat

ta, för sinnet skadliga spekulationer. 

Det är emellertid icke många möd

rar som uppleva något liknande. 

Förhållandena gestalta sig i allmän

het icke så lyckligt. Skolan rycker 

barnen ur hemmens skyddande mil-
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