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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 ^ 

KVINNORNAS TIDNING 

18Ö70 

lM:o 42. 2:dra årg. 15 Oktober 1922. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

Utkommer varje Söndag. 

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

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

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: - V« år Kr. 3: 75. 

Lösnummer 15 öre. 

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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jö vid en mycket tidig ålder och pris-
giver dem under det okontrollerade 
kamratlivet ofta åt ofördelaktiga in
flytanden, för vilka hemmen även 
med den bästa vilja icke kunna skyd
da dem. 

Låt oss citera vad med. d:r Ka
rolina Widerström haft att säga här
om! "En lärarinna", skriver hon i 
en broschyr, yttrade mycket träffande 
vid en diskussion : 'ämnet (fortplant
ningsproblemet) förekommer faktiskt 
alltid i skolan. Stänga det ute kun
na vi icke. Vilja vi icke, att det skall 
få plats på lektionstimmarne under 
lärarinnans ledning och på det sätt 
som hon bestämmer — under raster
na förekommer det med säkerhet un
der de kamraters ledning, vilkas ka
raktär och läggning är sådan, att man 
minst av allt skulle önska, att just 
dessa blevo de tongivande inom klas
sen.' — Detta är, tillägger d:r Wi
derström, icke en enstaka skolas er
farenhet utan sådant är omdömet i 
allmänhet, från de håll nämligen där 
man observerar barnen även mellan 
lektionstimmarne. 

Förtegenhetssystemet har således 
haft en alldeles motsatt verkan mot 
den man åsyftat. Man har icke al
lenast ej lyckats hålla barnen i okun
nighet, utan man har dessutom ge
nom sitt sätt att gå tillväga förvål
lat att barnets hela tanke- och fanta
sivärld beträffande dessa ting blivit 
besudlad." 

Den vanliga erfarenheten för för
äldrar och lärare torde vara, att bar
nen, eljes så vetgiriga och frågvisa, 
icke göra några frågor i detta ämne. 
Ett säkert tecken att de redan veta, 
och att de undfått kunskapen på ett 
sådant sätt, att de uppfatta den som 
något skamligt, något som måste om
sorgsfullt döljas. Denna kunskap 
tränger sig i själva verket på dem 
från alla håll. De få den icke blott 
genom äldre, mer förfarna kamrater, 
de få den i hemmet genom förstulet 
avlyssnande av de äldres förtäckta 
anspelningar sinsemellan, genom 
trångboddheten i de fattiga arbetare
kvarteren, där. vuxna och barn ofta 
leva tillsammans i ett enda rum, fa
miljens medlemmar och ej sällan in 
neboende främlingar, genom tjänare, 
i smyg lästa romaner, genom naturen 
och djurens liv. 

Man kan därför förutsätta, att 
kunskap i det föreliggande ämnet fin
nes hos flertalet barn och ungdomar, 
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ehuru oftast förfulad, förvanskad, 
bemängd med fantastiska föreställ
ningar. Vad sexualundervisningen, 
meddelad i skolan, skulle kunna 
åstadkomma vore att bringa reda i 
begreppen, snygga upp i de ungas 
tankevärld, skingra den hemlighets
fullhet, som så starkt appellerar till 
fantasien. Men det finns även an
dra uppgifter för denna undervis
ning än ett biologiskt klarläggande. 
Så fritt, så utan band och övervak
ning av äldre, som ungdomens liv i 
våra dagar gestaltar sig, behöver den, 
tills förståndet, viljan och självbe
härskningen nått erforderlig utveck
ling och styrka för att taga lednin
gen över drifterna, det stöd som 
känslolivets höjande förlänar. Vad 
man har att bibringa de unga är en 

ideal ist itsik iuppfabtniin(g a v )kär leks 1 iivle t, 
aktning för människovärdet, både det 
egna och andras, ansvaret mot anför
vanter, mot namnet, mot framtiden, 
mot samhället, mot de liv som sättas 
i världen. Även de svåra följderna 
av sedligt självsvåld bör ungdomen 
göras underkunnig om, de därmed 
förknippade vådorna i hygieniskt 
hänseende. Frågan har också en 
rättslig sida, som de unga böra ha 
kunskap om, den genom de senare 
årens lagstiftning skärpta vidsträck
ta försörjningsplikten mot utom-äk-
tenskapliga barn och, särskilt med 
hänsyn till den kvinnliga ungdomen, 
de mot den avskaffade prostitutionen 
fullt ut svarande stränga bestämmel
serna, som den nya lagen, "Lex ve
neris" innehåller, och vilka på för
hand helt säkert äro okända för fler
talet av dem som de drabba. Sam
hället, som stiftat dessa lagar, har en 
ofrånkomlig skyldighet att göra dem 
kända för ungdomen i god tid som 
en styrkegivande varning. 

Det är en fråga av allra största all
var. Att söka lösa den är skolans upp
gift. Man kan icke anförtro detta 
uppdrag till hemmen. En del av dem 
äro vuxna uppgiften och utföra den 
kanske också, men flertalet icke. 
Någon säkerhet för att all ungdom 
genom hemmen skulle få den avsedda 
upplysningen skulle icke finnas. Li
ka litet skulle detta bliva fallet, om 
man som medel valde föreläsnings
verksamhet bland den vuxna ungdo
men. Ingen garanti skulle finnas för 
att föredragen besöktes, och man 
skulle för övrigt troligen ofta ha att 
räkna med ett "försent." Skall verk
ligen all ungdom nås, måste undervis
ningen förläggas till skolorna. Nå
got annat sätt kan icke uttänkas, 
Men skolorna synas, som läroverks
kollegiernas och folskoleinspektörer 
nas uttalanden visa, föga intresserade 
av att räcka ungdomen den hjälpan

de handèn. 

I vår moraliska uppfostran ingår 
givandet såsom en av de högsta 
dygder, som kunna övas mellan 
människa och människa. Vi hava 
själva lärt oss och lära i vår tur 
våra barn att det är en god och 
ädel handling att dela med sig till 
nästan. En givmild människa står 
alltid såsom en efterföljansvärd fö
rebild till det goda. 

Och likväl kan det allvarligt ifrå
gasättas om det alltid är nyttigt 
att giva. Ja, huruvida man ens har 
rättighet att njuta det behag gi
vandet ger, sedan erfarenheten lärt, 
att man därmed ofta fördärvar så
väl andra som slutligen även sig 
själv. 

Ingen blir säkrare ens fiende, när 
oförmågans dag en gång kommer, 
än just den människa, för vilkens 
skull man gjort oerhörda uppoff
ringar. Det finns tusentals fall, 
där föräldrar bokstavligen offrat 
sig för sina barn, barn för sina för
äldrar, syskon för sina syskon, vän
ner för sina vänner och där ett 
omåttligt karaktärsfördärv, en bit
ter fiendskap och en djup grämelse 
blivit följden, när offren icke läng
re varit möjliga. 

Vanan att lätt och genom en an
nans försorg erhålla allt, försvagar 
i längden även den ursprungligen 
bästa karaktär. Oftast blir utveck
lingen av ett sådant förhållande, 
där någon gränslöst offrar och en 
annan gränslöst tar emot, att varm 
tacksamhet, det vill säga djup med
vetenhet om det oförtjänta i den 
rönta godheten, möter givaren en 
dast under en kort första period. 
Efter denna tid är tacksamheten 
redan mera ljum, man mottar gå
van med samma jämvikt som en 
pension e. d. och när ytterligare 
någon tidrymd förflutit uppfattas 
dessa från början «frivilliga, och 
mången gång djupt kännbara eko
nomiska offer såsom en skyldighet. 

Hur mången ogift man eller kvin
na har ej på det sättet förspillt sin 
egen ungdoms alla möjligheter! 
Och när kanske så en dag randas 
att de själva behöva allt sitt — blir 
det då en varm och minnesgod tack-

Toalettsilver 
Handgjord tillverkning 

ZJC.3Lri£t£XS£rri 
Hovjavelerare 

Öitra Hamng. 41. OSttborg. 

Skolinspektören är närvarande 
vid kristendomslektionen, och lära
ren brinner av åstundan att klas 
sen skall utmärka sig. Man läser 
om profeten Elia som på resa till 
Bethel blev ofredad av en skara 
näsvisa barnungar, vilka till straff 
för den visade van vördnaden an-
grepos av två björninnor, som ru
sade fram ur ett snår och åto upp 

fyrtiotvå barn. 
— Nå, frågar läraren, vad är det 

för viktigt vi lära av denna berät

telse? 
Klassens ljusaste huvud: — Av 

denna berättelse lära vi att två 
björninnor orka äta upp fyrtiotvå 

barn. 

samhet de få mottaga för alla dessa 
gångna år som de varit hårt an
litade medförsörjare av sina brö
ders eller systrars familjer? — In
galunda! Så snart dessa finna klar
lagt att intet mera är att vänta, 
visa de" vanligen sin rätta natur. 
Och till svårigheten att vid redan 
framskridna år få börja sitt liv 
med två tomma händer sällar sig 
grämelsen över den nattsvarta otack 
man fått röna och självförebråel
serna för att man genom sin egen 
blindhet och svaghet bidragit till 
att göra dessa människor till hjälp
lösa vampyrer i st. f. att i rättan 
tid lämna dem åt alla levandes ofrån
komliga uppgift att med egen 
kraft söka sig tillrätta i livet. 

Otaliga dylika exempel statueras 
dagligen runt omkring oss och be
kräfta faran av att giva med allt
för öppen hand och med alltför lätt
rört hjärta. Vanligen blir en så
dan människa byte för beräknande 
och lättjefulla naturer, vilka ofta 
innerst inne med medlidsam över
lägsenhet betrakta hennes "dum
het", vars rena källa de varken för
stå eller akta för rov att i brytnin
gens stund till botten grumla. 

Det gives andra slag av offer än 
de ekonomiska, och som äro minst 
lika skadliga för individen. Exem
pelvis när en människa offrar stör
re anlag, möjligheter och intressen 
för mindervärdiga uppgifter för att 
därmed på ett eller annat sätt stöd
ja en egoistisk omgivning. Lovan
de individer, som ensamma och ut
kastade i världen sannolikt skulle 
gått långt på en given bana, för-
sumpa på detta sätt sitt liv. De ha 
en black om foten i form av en nå
gon, som i egoistiska syften hind
rar varje deras självständiga steg. 
Och åren gå — livet går. I ung
domen förstå de tyvärr icke den 
djupa förtvivlan, som i senare år 
kan gripa en människa, då hon får 
blicken öppen för att de bästa åren 
till ingen nytta äro förspillda på 
andra, och att det redan är för sent 
att börja för egen del. Till ingen 
nytta — ty de, för vilka en person 
offrat sig på detta sätt, skola vara 

3(öp ingen hat)! 
förr än Ni har sett vårt 

kolossala urval i de se

naste nyheter av 

P a n n e h a t t a r ,  

Filthattar, Silkina-

Moderna Filthattar 
fr. kr. 6.85. 

och Fjäderhattar 

i alla saisonens nyaste 

façons och färger till 

enormt billiga priser. 

Allt till montering av 
hattar föres i kolossalt 
urval till extra billiga 
priser. 

Moderna Samraetshattar 
fr. kr. 14.25. 

Hattavdelningen VastraHamngat.il, | 
Göteborg. 1 tr. upp. 

John A. Gahim 
Reseffekt- & Lädervaruaffär. 

Torgväskor & Boxar. 
Prima kvaliteter. Låga priser. 

Korsgatan 12 (hörnet av Kyrkog-) Göteborg 

de första att, -när uppvaknandets 
ögonblick en gång kommer, bryskt 
framslunga sitt: varför gjorde du 
det! Det var det ju ingen som bad 
dig om! Och lönen blir den sed
vanliga: nattsvart otack. 

Av dessa erfarenheter framgår 
att endast det givande, som upp-
bäres av ett heligt patos, och som 
till ändamål äger större och var
aktigare syften än att enbart sko
na människor från arbetets möda 
eller tillvarons materiella bekym
mer är värt insatsen av ett män
niskoliv. Ty det var sannolikt icke 
för att befria människorna från de
ras egna bördor och bekymmer, 
utan för att de i anda och sanning 
skulle bliva varandra till inbördes 
hjälp genom att lära varandra att 
bära vad som blivit dem pålagt som 
den store nazarénen gav mänsklig
heten orden om givandets salighet. 

krymper 
ej ylle^ 

\ 

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 ät 

LUX utan risk för krympning. 

LUX säljes endast i paket. 

SUNLIGHT SÅPTVÅL AB- GÖTEBORG. 

SJUNG! 
Varför sjunger man så litet i Sve

rige? Folket, de breda lagren? Och 
det finns dock just hos oss i norden 
så många-, goda sångförmågor, som 
kunde bliva till glädje både för andra 
och sig själva. 

Om man vandrar i en tysk skog 
eller på en landsväg, så hör man när 
och fjärran sång. Man möter oupp
hörligt sjungande människor— scout
pojkar eller ett sällskap unga flickor 
med ränsel på ryggen eller unga män 
med mandoliner och fladdrande bro
kiga band, eller — det vackraste av 
allt — en familj, större eller mindre, 
än ur de lägre klasserna, än ur de 
högre och högsta samhällslagren — 
alla sjunga, ofta i olika stämmor. Det 
låter vackert och tilltalande, och även 
om det icke alltid är förstklassig sång 
eller musik när mandolinerna skräl
la, så låter det ändå glatt och gott. 
Man känner förtroende för männi
skor som sjunga av lust eller behov. 
Det heter ju också: 

"Wo man singt, da lass dich ruhig 
nieder. 

Böse Leute haben keine Lieder." 

Men saken har också sin ytterst 
viktiga hygieniska sida. Sången är 
en utmärkt kroppsrörelse, andnings
gymnastik, cirkulationsbefrämjare 
och befordrare av god hållning. 

Sången har också ett estetiskt och 
uppfostrande inflytande. Den som 
sjunger, måste vinnlägga sig om ett 
vårdat uttal, och det är vårt sköna, 
svenska språk värt. 

Sången odlar smaken, leder till vid
gad bekantskap med litteraturen och 
för oss i beröring med alla länders 
och tiders stora andar. 

Andras eller vår egen sång hjälper 
oss över mången dyster timme och 
verkar lik en solstråle bland moln, 
alltså: "Låt oss sjunga!" 

A. C. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

N Y H E T E R  

ELEGANTA VÄSKOR 
i såväl Siden 

s o m  M o c c a  

Exceptionellt 

billigt 

125° 
HERM.MEETHS AB 

43 _ 

A.-B. 

Kungsgatan 45. Tel. 1900. 

Rikt urval. Billigaste priser. 

llBllillllllllinillllllllllilllllllllll 

För 

Wintern 
NYINKOMNA 

1:ma kvalitéer I rikt urval 

D A M  
Kapp- & 

Ulster-tygei* 
ra. m. 

Klfiden, 

Eskimå, 
Mocka, 
Cover-Coats 

Kamgarn, 
Foule, 
Cheviot, m. m 

/ Skickliga Dam-skräddare 
och sömmerskor anvisas 7 

KÄNT & ERKÄNTS 
Goda varor. Reelt bemötan e 

AKTIEBOLAGET 

THEODOR PETTERSSON 
KLÄDESMAGASIN 

KUNGSTORGET I - TEL. 1740. 

8^ 
•••I! 

Duktyger od' 
Vita Vävnade' 

till fabrikspriser 

ALMEDAHLS FÖRSÄLJNINGS 

Kungsgatan 55 

Möbler, Möbeltyger, Gardin6' 
Gångmattor, Flossamatto • 
^ ^ 3  ^  l i t e t  D ' 1 "  

Allt handgjort, konstnärligt, varaktigt och i förhållande till 

KONSTFLITEN, 
GAMLA. IIÖGSKOIJANI 

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

gffenH'9a^n°je11, 

Stora 

Varje afton kl. 8: 

Teatern 

afton kl. 8: 

OamUi Heidelberg. 

i orensbergsteatern. 
U Söndag sista gången: 

Sabinskornas Bortrovande. 
MJndag den 16 okt. kl. 8 Premiär. 

a-alten på den gröna on. 
kte.r av John Millington Synge. 

rt^STTeatern. 
Sista söndagsföreställningen kl. 8: 

F R Ö K E N  X .  

muXteätern . 
U Varje afton kl. 8 e. m. 

Halta Lena och vindögda Per. 
" Söndag tvä förest, kl. 7 o. 9. 

Söndag kl. 1.30 Mâtiné: 
EN PIGA BLAND PIGOR. 

FflLLMri 
Göteborgs största och 
mest popalära filmteater 

De förnämsta programmen 
frän världens största film
institut och aUtid den mest 
konstnärligt utförda musik 

JfiRHTORGSBIOGRflFEH 
Direktion: Palladium, Göteborg. 

Programmet 16—22 okt. 
Kl. 7,15, 9,15. 

Mörkrets barn. 
En modern äventyrs- och sam

hällsskildring i 6 akter av 
Max Jungk och Julius Urgiss. 

m. m., m. m. 
Barn äga icke tillträde. 

Biljetter efter kl. 4 tel. 13331. 

r MAKARONIPUDDING MED SKINKA 
för 6 personer. 200 gr. svenska makaroner, IV2 1. vatten, '/s msk. salt, 4 hg. 

rökt skinka. Äg^stanning: 2 à 4 ägg, 3 kaffek. mjölk, Va tsk. salt, */* tsk. 
socker. Till formen: >/2 mts smör (10 gr.) 2 mts stötta skorpor. Bered

ning: Makaronerna sköljas, påsättas i kokande, saltat vatten och få koka 
15 20 min. De upphällas i durkslag och få väl avrinna. Skinkan 
skäres i små tärningar, blandas med makaronerna och massan lägges 

i smord och brödbeströdd pajform. Äggen vispas väl med mjöl
ken och kryddorna och äggstanningen hälles över anrättningen i 

formen. Puddingen gräddas i ordinär ugnsvärme omkr. 45 min. 

KÖP ENDAST SVENSKA MAKARONER. 

HALLBERGS 
Kungl. Hovjuvelerare. 

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

Silver- och Nysilverarbeten. 

Kurs i Hattsömnad. 
Första kurseri fulltecknad. Nya kurser 

börja den 15 okt. Dagmar Nordström. 
Tel. 11578. Arkaden 2 tr. 

Det ringer häftigt på doktorns te
lefon: — Det är fru Blomsterblad 
som talar. Doktorn har ordinerat 
en flaska medicin för mini man. Han 
skulle ta tre teskedar av den de 
två första dagarna, men den tredje 
dagen skulle han, sa doktorn, hop
pa över den. Nu har han hoppat 
i tre kvart — hur länge skall han 
hålla på att hoppa? ? ? r 

TAPISSERI 
ÇfW , DETALJ 

ö. Harang. 31.1 tr 

INIABS 
Lampskärmar och 

mäter, därtill 

Teaterspalten. 
Gamla Heidelberg på Stora teatern. 

Under förberedande av säsongens 
stora evenemang, Richard Wagners 
opera Tannhäuser fyller Stora Tea
tern sitt program med ur rent mu
sikalisk synpunkt lättare gods, var
till väl även får räknas den gamla, 
gamla Gamla Heidelberg. Med sin 
romantiska läggning utövar pjäsen 
dock alltjämt en stark attraktion, i 
synnerhet på unga människor. I den 
utsträckning de existera i vår bråd-
mogna tid skola de innerligen 
hjärtligt vara unnade att med tårar 
och sympati njuta Käthes och Prins 
Heinrichs rörande kärlekssaga, så
dan den framställes av det vackra 
skådespelarparet fru Greta Söder
berg och hr Tor Weijden. Såsom 
utmärkta medspelare, vilka i hög 
grad bidraga till styckets njutbar
het, må nämnas hrr Oscar Texto-
rius och hr Knut Holm. 

* 

Lilla teatern 

i Göteborg kunde den ii oktober 
fira ett fästligt jubileum, i det att 
fröken Vir an Rydkvist med uppträ
dandet i sin gamla glansroll som 
Halta Lena i Fastboms populära 
folkpjäs Halta Lena och vindögda 
Per samtidigt kunde förena 25-års-
jubiléet som skådespelerska. Det är 
icke för mycket sagt att äran att 
ha lanserat Halta Lenas oerhört 
populära roll tillfaller fröken Ryd
kvist, som med enastående fram
gång över 700 gånger spelat den
samma å Sveriges olika landsorts
scener. Stormande bifall och en ym
nig blomsterskörd blevo vältaliga 
bevis på publikens sympati för den 
jubilerande skådespelerskan. 

Nyheter 
Modeller och Mönster 

Äkta Luvisca-
och 

Viyella-

B L U S A R  
från i dag till extra 

priser. 

Att rodna. 
"Han rodnar, han kan ännu räd

das" är ett uttryck från de gamle, 
varigenom dessa mätte graden av en 
ynglings moraliska fördärv. Den, 
som rodnade, kunde ännu räddas, 
emedan hans samvete alltjämt var 
vaket. — Sedd ur filosofisk synpunkt 
är alltså rodnaden ett gott tecken. 
Men sedd från allmän mänsklig syn
punkt bär den lika ofta fällande vitt
nesbörd mot individen. Den, som 
rodnar, är skyldig. 

Ingenting kan dock vara mindre 
sant. Att rodna är lika individuellt 
som att vara glad eller tungsint. 
Somliga människor rodna aldrig, an
dra däremot på grund av övermått 
av nerver och fantasi ständigt. En 
person som är medveten om att han 
rodnar lätt rodnar oftast av fruk
tan att han vid det eller det tillfället 
icke skall kunna låta bli att rodna. 
Andra rodna varje gång en viss sak 
kommer på tal. 

En viss ung dam rodnar så
lunda alltid, yarje gång ordet 
smink nämnes. Och ändock har den
na unga dam aldrig sminkat sig. 
På grund av sin vackra hy blev hon 
emellertid en gång plötsligt tillfrågad, 
om hon sminkade sig, och den chock, 
hon därvid erfor, sitter outplånligt 
inbränd i hennes medvetande. Så 
snart hon hör ordet smink inskjutes 
den blixtsnabba idéassociationen : 
man måtte väl icke misstänka mig!—• 
och vid denna tanke icke endast hon 
rodnar, utan ögonen fyllas även av 
brännande tårar, en djup osäkerhet 
griper henne, och hon verkar i högsta 
grad skyldig. 

Man skulle kunna anföra otaliga 
sådana exempel på oskyldigas gene
rande rodnad i olämpliga ögonblick. 
Och skulle vi döma våra medmänni
skor på grund av dylika indicier skul
le vi få en vacker samling skyldiga 
och brottslingar omkring oss. 

Om man alltså grundligt kan miss
taga sig på anledningen till att män
niskor rodna kvarstår dock rodnaden 
såsom ett tecken till skuld, särskilt 
hos yngre och barn, för vilkas nerver 
och fantasi överkänslighet och idé
association ännu äro obekanta plågor 
i den mänskliga tillvaron. 

HÖSTEN STUNDAR! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

Herrkänger 
i Lack, Chevreaux, Boxcalv, Svecia. 

1 eleganta façons och 
utmärkta passformer. 

Nya A-B. City Kangsg. 51 

Telefon 9119 

Hallands- och Delsbodukar 
uppritas, även å egna tyger. 

Sv. Hemslöjds- & Handarbetsaffären 
M. BJÖRKANDER. 

31 DROTTNINGGATAN 3J. 

Med 

fBlixt-Glans 
erhålles den vackraste och hållbaraste 
glansen å alla slags blanka metallytor. 

Pröva och döm! 

ZNu inkommet 
alla Höstnyheter i 

K a p p o r ,  

Dräkter och 

Pelssaker 
Största urval och 
utsökta kvalitéer i 

Dräkt- och 

Ulstertyger 
Elegant konfektion 
och biligaste priser. 

a <3<5 YZcingsgafoiTo—> <35 

K. Kjell mer. 
Damskrädderi 

& Kappmagasin, 
Carl Johansgatan 9. Tel. 5968. 

Förstklassigt arbete! 

Rättelse. 
I föregående n:r hade, genom ett 

beklagligt förbiseende vid ombryt-
ningen, i notisen om pianisten Ruth 
Almén såväl en rad bortfallit som 
även signaturen S. L. under den
samma. Sista meningen skall lyda: 

A L L A  S  L ' A  G  S  

Pälsvaror 
TVÄTTAS KEMISKT 
Elegant, Snabbt! 

Ringströms Kemiska 
Hämtas och hemsändes. Order Telefon 8992 

Samma förlag har även tillförsäk
rat sig utgivningsrätten till en So
nate för piano och violin av den be
gåvade svenska kompositricen. 

Dam- & Herr-Handskar 
i Erkänt goda kvaliteer och 

billigaste priser. 

J O H .  N I L S S O N S  
H A N  D S K F A B R I  K  
Etablerad 1886. — Telefon 69 9 0 
9  H V I T F E L D T S P L A T S E N  9  
(Mitt emot Gamla Latinläroverket) 

Under strecket. 

I föreliggande nummer införes un
der rubriken "Hjärtats Dualism" 
början till en längre artikel av den 
kända författarinnan fru Beatrice 
Zade. Artikeln, som behandlar ett 
f. n. i Tyskland mycket aktuellt spörs
mål, vilket även åtskilliga gånger ut
gjort det lika fängslande som svår-
lösliga ämnet för några av världs
litteraturens främste diktares verk, 
skall sannolikt såväl genom proble
mets allmänmänskliga innebörd som 
skildringens klarhet och nobless i ut
omordentligt hög grad intresser våra 
läsare. Mången har säkerligen stått 
inför en liknande situation i livet och, 
såsom Goethe funnit, att det endast 
är i legenden, men ej i verkligheten 
eller i den dikt, som sant vill spegla 
denna, en för alla parter fullt har
monisk och tillfredsställande lösning 
kan finnas. 

Fru Beatrice Zade är till börden 
svenska, men sedan mer än ett x o-tal 
år tillbaka gift med den framstående 
tyske vetenskapsmannen professor 
Zade vid universitetet i Leipzig. I 
sitt nya hemland har fru Zade vid 
sidan om eget vittert författareskap 
ägnat grundliga studier åt Tysklands 
litteratur och framför allt gjort sig 
bemärkt såsom en fin kännare av 
Goethes liv och diktning. 

Ett paket RiflSO 
och 
en balja ljumt vatten 
är allt som behövs för veckans tvätt/ 

J 

% % % 

45 öre 
per paket 

f Det är onödigt att koka kläderna 

1 

% 
* 

om man använder Rinso. 
Genom att lägga kläderna i blöt 
1 en ljum Rinso-lösning över 

natten och genom att skölja 
dem väl morgonen därpå bliva 
de rena och snövita. Endast 

de smutsigaste ställena 
% V//,. behöva gnuggas lätt mel 

V 

lan händerna. Pä grund av 
dess absoluta renhet lockar 
Rinso av sig själv bokstav
ligen ut smutsen utan kok
ning och utan gnuggning. 
Det reducerar arbetet til! 
minsta möjliga och spa
rar bränsle. - - -

Rinso 
SUNLIGHT SÅPTVÅL AKTIEBOLAG, GÖTEBORO 

•4 

Hjärtats Dualism. 
Paralleller ur saga, dikt och verklighet. 

Av 

Beatrice Zade. 

De moderna Ikulturfolkenls etiik vill 
icke^veta av någon "ihjärtatis diua-
fem . Våra fegar odh seder giod-
'änna enidast engiifte sioim saimthiäilliets 

grundsten och "enkärlek' ' som rät
esnöre i förhållandet mellan man 

ç
C "kvinna. Föreställningen, att 

ti ,^erson skulle kunna dela sin ero-
, a ^ngtan, sjna djupan tankar 

med 'ntressen' îa sitt dagliga liv 
tvänne väsen av annat kön, 

e nutidsmänniskan verka 

mpri ni.anc^e och frånstötande, och 
sitt helhetskrav skulle hon sä-

skv
lge" 1 de flesta fall full av av-

kärleken ak,a,VISa. möiH&heten att 1 

lika k e äktenskapet ha en 
Vjra 

e!attlgad rival vid sin sida. 
att det a^ars skönlitteratur visar, 

er°tiska problemet numera 

huvudsakligen består uti att finna 
utvägar, när känslorna vandra, ic
ke när de delas, åtminstone i fråga 
om den kärlek, som ej enbart har 
med sinnenas åtrå att göra. 

Under 1700-talets senare hälft 
var däremot i de intellektuellt högt
stående kretsarna frågan om sär
skilt mannens dubbelkärlek, hans 
hjärtas förutsättningar och rättig
het att samtidigt älska två — kan
ske flera — kvinnor ett omtyckt 
tema både i tal och skrift, ett in
tressant experiment för upplevel
sen. Det var "Sturm- und Drang"-
perioden, känslosamhetens och hu
manitetens tidevarv. Man var mera 
böjd för att överskatta, omhulda 
och visa sina känslor än att bekäm
pa eller behärska dem. Man kas
tade gärna en idealistiskt-svärmisk 
slöja över alla livets förhållanden 
och ville hellre förklara, förstå, för
låta hjärtats irrfärder än fördöma 
dem. Särskilt bland de vittra snil
lena fanns det många, vilka i dikt 
och verklighet försökte lösa proble
met om en mans samtidiga kärlek 
— naturligtvis endast äkta kärlek, 
själens urval — till två kvinnor, ic

ke på mohammedanskt sätt, utan 
på etiskt-kristligt, i form av en ge
nom frånvaron av all svartsjuka, 
all egoism harmonisk sammanlev
nad mellan själar och hjärtan. Åt
minstone i Tyskland var för alla 
sådana försök i mer eller mindre 
grad sagan om greve von Gleichens 
bigami symbolisk. 

Bland den tyska nationaldiktnin-
gens skatter lyser Gleichensagan 
genom djup mänsklighet och ett 
skimmer av historisk trovärdighet 
som en kristallklar juvel. Den för
siggår helt och hållet på historisk 
imark och berättas i korthet sålun
da : 

När kejsar Fredrik II år 1227 fö
retog ett korståg mot mohammeda-
nerna, hade bland andra även lant
greve Ludwig den helige av Thü
ringen med en utvald skara riddare 
slutit sig till honom för att i Brin
disi inskeppa sig och avsegla till 
Palestina. Före avfärden angreps 
emellertid lantgreven av en svår 
sjukdom. Han måste kvarstanna i 
Europa och lämnade befälet över 

sin kämpaskara åt greve Ernst von 
Gleichen, en tapper och ståtlig man, 
som hjältemodigt förde svärdet mot 
de otrogna och i det heliga landet 
snart framför andra korsriddare 
blev fiendens förskräckelse. 

Men en gång råkade greve Glei
chen vid förföljandet av en trupp 
slagna saracener att avlägsna sig 
alltför långt från det kejserliga läg
ret. Han överraskades av ett bak
håll och togs till fånga. Under 
många år måste nu den ädle gre
ven förrätta en slavs simpla göro-
mål och vara utsatt för den grym
maste behandling. Då öppnade sig 
helt oväntat för honom en utsikt 
till befrielse. Sultanens sköna dot
ter Melechsala hade iakttagit den 
välvuxne ädlingen vid arbetet i 
slottsträdgården och fattat kärlek 
till honom. Genom en pålitlig bud
bärare erbjöd hon sig att bereda 
honom tillfälle till flykt, 0111 han 
ville taga henne med sig och lova 
att äkta henne, sedan hon övergått 
till kristendomen. 

Greve Gleichen bad om betänke
tid. Då han nu fått uppmärksam
heten riktad på den unga prinses

san och ofta hade tillfälle att se 
henne, råkade snart också hans 
hjärta i brand. Men han älskade 
det oaktat även sin hemmavarande 
maka och kunde icke besluta sig 
för att överge denna. Det var ett 
svårt dilemma för en ärans man, 
och greven fann ingen annan lös
ning än att försöka få kyrkans med
givande till att ha två hustrur, en 
tanke, som torde ha väckts hos ho
nom genom föredömet i Orienten. 
Så antog han slutligen Melechsalas 
anbud, och företaget lyckades över 
förväntan väl. Tack vare trogna 
hjälpare och fyllda penningpåsar 
gick flykten bra. De älskande an-
kommo till Rom, där påven Grego
rius IX, som blivit rörd av prinses
sans trohet, efter något betärlkande 
gav dem tillåtelse att ingå äkten
skap. Melechsala blev döpt, vig
seln förrättades i laga ordning, och 
färden fortsattes till Thüringen. 

Efter tolv års frånvaro återsåg 
greve Ernst sin hembygdroch sina 
besittningar. Tre av landets äldsta 
borgar bära ännu i dag namnet 
"Die drei Gleichen", väl mest på 
grund av en viss likhet i läge och 

utseende, ty de ha haft mycket oli
ka öden och knappast någon längre 
tid tillhört samma familj. De äro 
alla belägna på utsprång från Thü
ringer Wald, höga, trädbevuxna 
kullar, vilka i en nästan liksidig tri
angel brant resa sig över den frukt
bara dalen mellan Wandersleben 
och Arnstadt, sydväst om Erfurt. 
Fordom voro de präktiga, starkt be
fästa slott; deras historia är syn
nerligen innehållsrik, och de spela 
en stor roll i landets krönika. Nu
mera äro två av dem, Mühlberg och 
Gleichen, endast sköna, imposanta 
ruiner, och Wachsenburg, den tred
je borgen, är inrättad till ett slags 
museum. Men turisten väljer gär
na de tre Gleichen-höjderna till mål 
för en utflykt, ty han lockas av 
den härliga, vidsträckta utsikt de 
erbjuda och tjusas av all den sa
gans och historiens poesi, som lig
ger utbredd över trakten. 

I dalsänkan nedanför slottet Glei
chen lära flyktingarna ha gjort halt, 
och greven skilde sig från sina föl
jeslagare för att ensam upvpsöka 
hem och maka. Helt visst blandade 
sig tvekan och ängslan i återseen-
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jö vid en mycket tidig ålder och pris-
giver dem under det okontrollerade 
kamratlivet ofta åt ofördelaktiga in
flytanden, för vilka hemmen även 
med den bästa vilja icke kunna skyd
da dem. 

Låt oss citera vad med. d:r Ka
rolina Widerström haft att säga här
om! "En lärarinna", skriver hon i 
en broschyr, yttrade mycket träffande 
vid en diskussion : 'ämnet (fortplant
ningsproblemet) förekommer faktiskt 
alltid i skolan. Stänga det ute kun
na vi icke. Vilja vi icke, att det skall 
få plats på lektionstimmarne under 
lärarinnans ledning och på det sätt 
som hon bestämmer — under raster
na förekommer det med säkerhet un
der de kamraters ledning, vilkas ka
raktär och läggning är sådan, att man 
minst av allt skulle önska, att just 
dessa blevo de tongivande inom klas
sen.' — Detta är, tillägger d:r Wi
derström, icke en enstaka skolas er
farenhet utan sådant är omdömet i 
allmänhet, från de håll nämligen där 
man observerar barnen även mellan 
lektionstimmarne. 

Förtegenhetssystemet har således 
haft en alldeles motsatt verkan mot 
den man åsyftat. Man har icke al
lenast ej lyckats hålla barnen i okun
nighet, utan man har dessutom ge
nom sitt sätt att gå tillväga förvål
lat att barnets hela tanke- och fanta
sivärld beträffande dessa ting blivit 
besudlad." 

Den vanliga erfarenheten för för
äldrar och lärare torde vara, att bar
nen, eljes så vetgiriga och frågvisa, 
icke göra några frågor i detta ämne. 
Ett säkert tecken att de redan veta, 
och att de undfått kunskapen på ett 
sådant sätt, att de uppfatta den som 
något skamligt, något som måste om
sorgsfullt döljas. Denna kunskap 
tränger sig i själva verket på dem 
från alla håll. De få den icke blott 
genom äldre, mer förfarna kamrater, 
de få den i hemmet genom förstulet 
avlyssnande av de äldres förtäckta 
anspelningar sinsemellan, genom 
trångboddheten i de fattiga arbetare
kvarteren, där. vuxna och barn ofta 
leva tillsammans i ett enda rum, fa
miljens medlemmar och ej sällan in 
neboende främlingar, genom tjänare, 
i smyg lästa romaner, genom naturen 
och djurens liv. 

Man kan därför förutsätta, att 
kunskap i det föreliggande ämnet fin
nes hos flertalet barn och ungdomar, 
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ehuru oftast förfulad, förvanskad, 
bemängd med fantastiska föreställ
ningar. Vad sexualundervisningen, 
meddelad i skolan, skulle kunna 
åstadkomma vore att bringa reda i 
begreppen, snygga upp i de ungas 
tankevärld, skingra den hemlighets
fullhet, som så starkt appellerar till 
fantasien. Men det finns även an
dra uppgifter för denna undervis
ning än ett biologiskt klarläggande. 
Så fritt, så utan band och övervak
ning av äldre, som ungdomens liv i 
våra dagar gestaltar sig, behöver den, 
tills förståndet, viljan och självbe
härskningen nått erforderlig utveck
ling och styrka för att taga lednin
gen över drifterna, det stöd som 
känslolivets höjande förlänar. Vad 
man har att bibringa de unga är en 

ideal ist itsik iuppfabtniin(g a v )kär leks 1 iivle t, 
aktning för människovärdet, både det 
egna och andras, ansvaret mot anför
vanter, mot namnet, mot framtiden, 
mot samhället, mot de liv som sättas 
i världen. Även de svåra följderna 
av sedligt självsvåld bör ungdomen 
göras underkunnig om, de därmed 
förknippade vådorna i hygieniskt 
hänseende. Frågan har också en 
rättslig sida, som de unga böra ha 
kunskap om, den genom de senare 
årens lagstiftning skärpta vidsträck
ta försörjningsplikten mot utom-äk-
tenskapliga barn och, särskilt med 
hänsyn till den kvinnliga ungdomen, 
de mot den avskaffade prostitutionen 
fullt ut svarande stränga bestämmel
serna, som den nya lagen, "Lex ve
neris" innehåller, och vilka på för
hand helt säkert äro okända för fler
talet av dem som de drabba. Sam
hället, som stiftat dessa lagar, har en 
ofrånkomlig skyldighet att göra dem 
kända för ungdomen i god tid som 
en styrkegivande varning. 

Det är en fråga av allra största all
var. Att söka lösa den är skolans upp
gift. Man kan icke anförtro detta 
uppdrag till hemmen. En del av dem 
äro vuxna uppgiften och utföra den 
kanske också, men flertalet icke. 
Någon säkerhet för att all ungdom 
genom hemmen skulle få den avsedda 
upplysningen skulle icke finnas. Li
ka litet skulle detta bliva fallet, om 
man som medel valde föreläsnings
verksamhet bland den vuxna ungdo
men. Ingen garanti skulle finnas för 
att föredragen besöktes, och man 
skulle för övrigt troligen ofta ha att 
räkna med ett "försent." Skall verk
ligen all ungdom nås, måste undervis
ningen förläggas till skolorna. Nå
got annat sätt kan icke uttänkas, 
Men skolorna synas, som läroverks
kollegiernas och folskoleinspektörer 
nas uttalanden visa, föga intresserade 
av att räcka ungdomen den hjälpan

de handèn. 

I vår moraliska uppfostran ingår 
givandet såsom en av de högsta 
dygder, som kunna övas mellan 
människa och människa. Vi hava 
själva lärt oss och lära i vår tur 
våra barn att det är en god och 
ädel handling att dela med sig till 
nästan. En givmild människa står 
alltid såsom en efterföljansvärd fö
rebild till det goda. 

Och likväl kan det allvarligt ifrå
gasättas om det alltid är nyttigt 
att giva. Ja, huruvida man ens har 
rättighet att njuta det behag gi
vandet ger, sedan erfarenheten lärt, 
att man därmed ofta fördärvar så
väl andra som slutligen även sig 
själv. 

Ingen blir säkrare ens fiende, när 
oförmågans dag en gång kommer, 
än just den människa, för vilkens 
skull man gjort oerhörda uppoff
ringar. Det finns tusentals fall, 
där föräldrar bokstavligen offrat 
sig för sina barn, barn för sina för
äldrar, syskon för sina syskon, vän
ner för sina vänner och där ett 
omåttligt karaktärsfördärv, en bit
ter fiendskap och en djup grämelse 
blivit följden, när offren icke läng
re varit möjliga. 

Vanan att lätt och genom en an
nans försorg erhålla allt, försvagar 
i längden även den ursprungligen 
bästa karaktär. Oftast blir utveck
lingen av ett sådant förhållande, 
där någon gränslöst offrar och en 
annan gränslöst tar emot, att varm 
tacksamhet, det vill säga djup med
vetenhet om det oförtjänta i den 
rönta godheten, möter givaren en 
dast under en kort första period. 
Efter denna tid är tacksamheten 
redan mera ljum, man mottar gå
van med samma jämvikt som en 
pension e. d. och när ytterligare 
någon tidrymd förflutit uppfattas 
dessa från början «frivilliga, och 
mången gång djupt kännbara eko
nomiska offer såsom en skyldighet. 

Hur mången ogift man eller kvin
na har ej på det sättet förspillt sin 
egen ungdoms alla möjligheter! 
Och när kanske så en dag randas 
att de själva behöva allt sitt — blir 
det då en varm och minnesgod tack-

Toalettsilver 
Handgjord tillverkning 

ZJC.3Lri£t£XS£rri 
Hovjavelerare 

Öitra Hamng. 41. OSttborg. 

Skolinspektören är närvarande 
vid kristendomslektionen, och lära
ren brinner av åstundan att klas 
sen skall utmärka sig. Man läser 
om profeten Elia som på resa till 
Bethel blev ofredad av en skara 
näsvisa barnungar, vilka till straff 
för den visade van vördnaden an-
grepos av två björninnor, som ru
sade fram ur ett snår och åto upp 

fyrtiotvå barn. 
— Nå, frågar läraren, vad är det 

för viktigt vi lära av denna berät

telse? 
Klassens ljusaste huvud: — Av 

denna berättelse lära vi att två 
björninnor orka äta upp fyrtiotvå 

barn. 

samhet de få mottaga för alla dessa 
gångna år som de varit hårt an
litade medförsörjare av sina brö
ders eller systrars familjer? — In
galunda! Så snart dessa finna klar
lagt att intet mera är att vänta, 
visa de" vanligen sin rätta natur. 
Och till svårigheten att vid redan 
framskridna år få börja sitt liv 
med två tomma händer sällar sig 
grämelsen över den nattsvarta otack 
man fått röna och självförebråel
serna för att man genom sin egen 
blindhet och svaghet bidragit till 
att göra dessa människor till hjälp
lösa vampyrer i st. f. att i rättan 
tid lämna dem åt alla levandes ofrån
komliga uppgift att med egen 
kraft söka sig tillrätta i livet. 

Otaliga dylika exempel statueras 
dagligen runt omkring oss och be
kräfta faran av att giva med allt
för öppen hand och med alltför lätt
rört hjärta. Vanligen blir en så
dan människa byte för beräknande 
och lättjefulla naturer, vilka ofta 
innerst inne med medlidsam över
lägsenhet betrakta hennes "dum
het", vars rena källa de varken för
stå eller akta för rov att i brytnin
gens stund till botten grumla. 

Det gives andra slag av offer än 
de ekonomiska, och som äro minst 
lika skadliga för individen. Exem
pelvis när en människa offrar stör
re anlag, möjligheter och intressen 
för mindervärdiga uppgifter för att 
därmed på ett eller annat sätt stöd
ja en egoistisk omgivning. Lovan
de individer, som ensamma och ut
kastade i världen sannolikt skulle 
gått långt på en given bana, för-
sumpa på detta sätt sitt liv. De ha 
en black om foten i form av en nå
gon, som i egoistiska syften hind
rar varje deras självständiga steg. 
Och åren gå — livet går. I ung
domen förstå de tyvärr icke den 
djupa förtvivlan, som i senare år 
kan gripa en människa, då hon får 
blicken öppen för att de bästa åren 
till ingen nytta äro förspillda på 
andra, och att det redan är för sent 
att börja för egen del. Till ingen 
nytta — ty de, för vilka en person 
offrat sig på detta sätt, skola vara 
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de första att, -när uppvaknandets 
ögonblick en gång kommer, bryskt 
framslunga sitt: varför gjorde du 
det! Det var det ju ingen som bad 
dig om! Och lönen blir den sed
vanliga: nattsvart otack. 

Av dessa erfarenheter framgår 
att endast det givande, som upp-
bäres av ett heligt patos, och som 
till ändamål äger större och var
aktigare syften än att enbart sko
na människor från arbetets möda 
eller tillvarons materiella bekym
mer är värt insatsen av ett män
niskoliv. Ty det var sannolikt icke 
för att befria människorna från de
ras egna bördor och bekymmer, 
utan för att de i anda och sanning 
skulle bliva varandra till inbördes 
hjälp genom att lära varandra att 
bära vad som blivit dem pålagt som 
den store nazarénen gav mänsklig
heten orden om givandets salighet. 

krymper 
ej ylle^ 

\ 

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 ät 

LUX utan risk för krympning. 

LUX säljes endast i paket. 

SUNLIGHT SÅPTVÅL AB- GÖTEBORG. 

SJUNG! 
Varför sjunger man så litet i Sve

rige? Folket, de breda lagren? Och 
det finns dock just hos oss i norden 
så många-, goda sångförmågor, som 
kunde bliva till glädje både för andra 
och sig själva. 

Om man vandrar i en tysk skog 
eller på en landsväg, så hör man när 
och fjärran sång. Man möter oupp
hörligt sjungande människor— scout
pojkar eller ett sällskap unga flickor 
med ränsel på ryggen eller unga män 
med mandoliner och fladdrande bro
kiga band, eller — det vackraste av 
allt — en familj, större eller mindre, 
än ur de lägre klasserna, än ur de 
högre och högsta samhällslagren — 
alla sjunga, ofta i olika stämmor. Det 
låter vackert och tilltalande, och även 
om det icke alltid är förstklassig sång 
eller musik när mandolinerna skräl
la, så låter det ändå glatt och gott. 
Man känner förtroende för männi
skor som sjunga av lust eller behov. 
Det heter ju också: 

"Wo man singt, da lass dich ruhig 
nieder. 

Böse Leute haben keine Lieder." 

Men saken har också sin ytterst 
viktiga hygieniska sida. Sången är 
en utmärkt kroppsrörelse, andnings
gymnastik, cirkulationsbefrämjare 
och befordrare av god hållning. 

Sången har också ett estetiskt och 
uppfostrande inflytande. Den som 
sjunger, måste vinnlägga sig om ett 
vårdat uttal, och det är vårt sköna, 
svenska språk värt. 

Sången odlar smaken, leder till vid
gad bekantskap med litteraturen och 
för oss i beröring med alla länders 
och tiders stora andar. 

Andras eller vår egen sång hjälper 
oss över mången dyster timme och 
verkar lik en solstråle bland moln, 
alltså: "Låt oss sjunga!" 
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MJndag den 16 okt. kl. 8 Premiär. 

a-alten på den gröna on. 
kte.r av John Millington Synge. 

rt^STTeatern. 
Sista söndagsföreställningen kl. 8: 

F R Ö K E N  X .  

muXteätern . 
U Varje afton kl. 8 e. m. 

Halta Lena och vindögda Per. 
" Söndag tvä förest, kl. 7 o. 9. 

Söndag kl. 1.30 Mâtiné: 
EN PIGA BLAND PIGOR. 

FflLLMri 
Göteborgs största och 
mest popalära filmteater 

De förnämsta programmen 
frän världens största film
institut och aUtid den mest 
konstnärligt utförda musik 

JfiRHTORGSBIOGRflFEH 
Direktion: Palladium, Göteborg. 

Programmet 16—22 okt. 
Kl. 7,15, 9,15. 

Mörkrets barn. 
En modern äventyrs- och sam

hällsskildring i 6 akter av 
Max Jungk och Julius Urgiss. 

m. m., m. m. 
Barn äga icke tillträde. 

Biljetter efter kl. 4 tel. 13331. 

r MAKARONIPUDDING MED SKINKA 
för 6 personer. 200 gr. svenska makaroner, IV2 1. vatten, '/s msk. salt, 4 hg. 

rökt skinka. Äg^stanning: 2 à 4 ägg, 3 kaffek. mjölk, Va tsk. salt, */* tsk. 
socker. Till formen: >/2 mts smör (10 gr.) 2 mts stötta skorpor. Bered

ning: Makaronerna sköljas, påsättas i kokande, saltat vatten och få koka 
15 20 min. De upphällas i durkslag och få väl avrinna. Skinkan 
skäres i små tärningar, blandas med makaronerna och massan lägges 

i smord och brödbeströdd pajform. Äggen vispas väl med mjöl
ken och kryddorna och äggstanningen hälles över anrättningen i 

formen. Puddingen gräddas i ordinär ugnsvärme omkr. 45 min. 

KÖP ENDAST SVENSKA MAKARONER. 

HALLBERGS 
Kungl. Hovjuvelerare. 

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

Silver- och Nysilverarbeten. 

Kurs i Hattsömnad. 
Första kurseri fulltecknad. Nya kurser 

börja den 15 okt. Dagmar Nordström. 
Tel. 11578. Arkaden 2 tr. 

Det ringer häftigt på doktorns te
lefon: — Det är fru Blomsterblad 
som talar. Doktorn har ordinerat 
en flaska medicin för mini man. Han 
skulle ta tre teskedar av den de 
två första dagarna, men den tredje 
dagen skulle han, sa doktorn, hop
pa över den. Nu har han hoppat 
i tre kvart — hur länge skall han 
hålla på att hoppa? ? ? r 

TAPISSERI 
ÇfW , DETALJ 

ö. Harang. 31.1 tr 

INIABS 
Lampskärmar och 

mäter, därtill 

Teaterspalten. 
Gamla Heidelberg på Stora teatern. 

Under förberedande av säsongens 
stora evenemang, Richard Wagners 
opera Tannhäuser fyller Stora Tea
tern sitt program med ur rent mu
sikalisk synpunkt lättare gods, var
till väl även får räknas den gamla, 
gamla Gamla Heidelberg. Med sin 
romantiska läggning utövar pjäsen 
dock alltjämt en stark attraktion, i 
synnerhet på unga människor. I den 
utsträckning de existera i vår bråd-
mogna tid skola de innerligen 
hjärtligt vara unnade att med tårar 
och sympati njuta Käthes och Prins 
Heinrichs rörande kärlekssaga, så
dan den framställes av det vackra 
skådespelarparet fru Greta Söder
berg och hr Tor Weijden. Såsom 
utmärkta medspelare, vilka i hög 
grad bidraga till styckets njutbar
het, må nämnas hrr Oscar Texto-
rius och hr Knut Holm. 

* 

Lilla teatern 

i Göteborg kunde den ii oktober 
fira ett fästligt jubileum, i det att 
fröken Vir an Rydkvist med uppträ
dandet i sin gamla glansroll som 
Halta Lena i Fastboms populära 
folkpjäs Halta Lena och vindögda 
Per samtidigt kunde förena 25-års-
jubiléet som skådespelerska. Det är 
icke för mycket sagt att äran att 
ha lanserat Halta Lenas oerhört 
populära roll tillfaller fröken Ryd
kvist, som med enastående fram
gång över 700 gånger spelat den
samma å Sveriges olika landsorts
scener. Stormande bifall och en ym
nig blomsterskörd blevo vältaliga 
bevis på publikens sympati för den 
jubilerande skådespelerskan. 

Nyheter 
Modeller och Mönster 

Äkta Luvisca-
och 

Viyella-

B L U S A R  
från i dag till extra 

priser. 

Att rodna. 
"Han rodnar, han kan ännu räd

das" är ett uttryck från de gamle, 
varigenom dessa mätte graden av en 
ynglings moraliska fördärv. Den, 
som rodnade, kunde ännu räddas, 
emedan hans samvete alltjämt var 
vaket. — Sedd ur filosofisk synpunkt 
är alltså rodnaden ett gott tecken. 
Men sedd från allmän mänsklig syn
punkt bär den lika ofta fällande vitt
nesbörd mot individen. Den, som 
rodnar, är skyldig. 

Ingenting kan dock vara mindre 
sant. Att rodna är lika individuellt 
som att vara glad eller tungsint. 
Somliga människor rodna aldrig, an
dra däremot på grund av övermått 
av nerver och fantasi ständigt. En 
person som är medveten om att han 
rodnar lätt rodnar oftast av fruk
tan att han vid det eller det tillfället 
icke skall kunna låta bli att rodna. 
Andra rodna varje gång en viss sak 
kommer på tal. 

En viss ung dam rodnar så
lunda alltid, yarje gång ordet 
smink nämnes. Och ändock har den
na unga dam aldrig sminkat sig. 
På grund av sin vackra hy blev hon 
emellertid en gång plötsligt tillfrågad, 
om hon sminkade sig, och den chock, 
hon därvid erfor, sitter outplånligt 
inbränd i hennes medvetande. Så 
snart hon hör ordet smink inskjutes 
den blixtsnabba idéassociationen : 
man måtte väl icke misstänka mig!—• 
och vid denna tanke icke endast hon 
rodnar, utan ögonen fyllas även av 
brännande tårar, en djup osäkerhet 
griper henne, och hon verkar i högsta 
grad skyldig. 

Man skulle kunna anföra otaliga 
sådana exempel på oskyldigas gene
rande rodnad i olämpliga ögonblick. 
Och skulle vi döma våra medmänni
skor på grund av dylika indicier skul
le vi få en vacker samling skyldiga 
och brottslingar omkring oss. 

Om man alltså grundligt kan miss
taga sig på anledningen till att män
niskor rodna kvarstår dock rodnaden 
såsom ett tecken till skuld, särskilt 
hos yngre och barn, för vilkas nerver 
och fantasi överkänslighet och idé
association ännu äro obekanta plågor 
i den mänskliga tillvaron. 

HÖSTEN STUNDAR! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

Herrkänger 
i Lack, Chevreaux, Boxcalv, Svecia. 

1 eleganta façons och 
utmärkta passformer. 

Nya A-B. City Kangsg. 51 

Telefon 9119 

Hallands- och Delsbodukar 
uppritas, även å egna tyger. 

Sv. Hemslöjds- & Handarbetsaffären 
M. BJÖRKANDER. 

31 DROTTNINGGATAN 3J. 

Med 

fBlixt-Glans 
erhålles den vackraste och hållbaraste 
glansen å alla slags blanka metallytor. 

Pröva och döm! 

ZNu inkommet 
alla Höstnyheter i 

K a p p o r ,  

Dräkter och 

Pelssaker 
Största urval och 
utsökta kvalitéer i 

Dräkt- och 

Ulstertyger 
Elegant konfektion 
och biligaste priser. 

a <3<5 YZcingsgafoiTo—> <35 

K. Kjell mer. 
Damskrädderi 

& Kappmagasin, 
Carl Johansgatan 9. Tel. 5968. 

Förstklassigt arbete! 

Rättelse. 
I föregående n:r hade, genom ett 

beklagligt förbiseende vid ombryt-
ningen, i notisen om pianisten Ruth 
Almén såväl en rad bortfallit som 
även signaturen S. L. under den
samma. Sista meningen skall lyda: 

A L L A  S  L ' A  G  S  

Pälsvaror 
TVÄTTAS KEMISKT 
Elegant, Snabbt! 

Ringströms Kemiska 
Hämtas och hemsändes. Order Telefon 8992 

Samma förlag har även tillförsäk
rat sig utgivningsrätten till en So
nate för piano och violin av den be
gåvade svenska kompositricen. 

Dam- & Herr-Handskar 
i Erkänt goda kvaliteer och 

billigaste priser. 

J O H .  N I L S S O N S  
H A N  D S K F A B R I  K  
Etablerad 1886. — Telefon 69 9 0 
9  H V I T F E L D T S P L A T S E N  9  
(Mitt emot Gamla Latinläroverket) 

Under strecket. 

I föreliggande nummer införes un
der rubriken "Hjärtats Dualism" 
början till en längre artikel av den 
kända författarinnan fru Beatrice 
Zade. Artikeln, som behandlar ett 
f. n. i Tyskland mycket aktuellt spörs
mål, vilket även åtskilliga gånger ut
gjort det lika fängslande som svår-
lösliga ämnet för några av världs
litteraturens främste diktares verk, 
skall sannolikt såväl genom proble
mets allmänmänskliga innebörd som 
skildringens klarhet och nobless i ut
omordentligt hög grad intresser våra 
läsare. Mången har säkerligen stått 
inför en liknande situation i livet och, 
såsom Goethe funnit, att det endast 
är i legenden, men ej i verkligheten 
eller i den dikt, som sant vill spegla 
denna, en för alla parter fullt har
monisk och tillfredsställande lösning 
kan finnas. 

Fru Beatrice Zade är till börden 
svenska, men sedan mer än ett x o-tal 
år tillbaka gift med den framstående 
tyske vetenskapsmannen professor 
Zade vid universitetet i Leipzig. I 
sitt nya hemland har fru Zade vid 
sidan om eget vittert författareskap 
ägnat grundliga studier åt Tysklands 
litteratur och framför allt gjort sig 
bemärkt såsom en fin kännare av 
Goethes liv och diktning. 

Ett paket RiflSO 
och 
en balja ljumt vatten 
är allt som behövs för veckans tvätt/ 

J 

% % % 

45 öre 
per paket 

f Det är onödigt att koka kläderna 

1 

% 
* 

om man använder Rinso. 
Genom att lägga kläderna i blöt 
1 en ljum Rinso-lösning över 

natten och genom att skölja 
dem väl morgonen därpå bliva 
de rena och snövita. Endast 

de smutsigaste ställena 
% V//,. behöva gnuggas lätt mel 

V 

lan händerna. Pä grund av 
dess absoluta renhet lockar 
Rinso av sig själv bokstav
ligen ut smutsen utan kok
ning och utan gnuggning. 
Det reducerar arbetet til! 
minsta möjliga och spa
rar bränsle. - - -

Rinso 
SUNLIGHT SÅPTVÅL AKTIEBOLAG, GÖTEBORO 

•4 

Hjärtats Dualism. 
Paralleller ur saga, dikt och verklighet. 

Av 

Beatrice Zade. 

De moderna Ikulturfolkenls etiik vill 
icke^veta av någon "ihjärtatis diua-
fem . Våra fegar odh seder giod-
'änna enidast engiifte sioim saimthiäilliets 

grundsten och "enkärlek' ' som rät
esnöre i förhållandet mellan man 

ç
C "kvinna. Föreställningen, att 

ti ,^erson skulle kunna dela sin ero-
, a ^ngtan, sjna djupan tankar 

med 'ntressen' îa sitt dagliga liv 
tvänne väsen av annat kön, 

e nutidsmänniskan verka 

mpri ni.anc^e och frånstötande, och 
sitt helhetskrav skulle hon sä-

skv
lge" 1 de flesta fall full av av-

kärleken ak,a,VISa. möiH&heten att 1 

lika k e äktenskapet ha en 
Vjra 

e!attlgad rival vid sin sida. 
att det a^ars skönlitteratur visar, 

er°tiska problemet numera 

huvudsakligen består uti att finna 
utvägar, när känslorna vandra, ic
ke när de delas, åtminstone i fråga 
om den kärlek, som ej enbart har 
med sinnenas åtrå att göra. 

Under 1700-talets senare hälft 
var däremot i de intellektuellt högt
stående kretsarna frågan om sär
skilt mannens dubbelkärlek, hans 
hjärtas förutsättningar och rättig
het att samtidigt älska två — kan
ske flera — kvinnor ett omtyckt 
tema både i tal och skrift, ett in
tressant experiment för upplevel
sen. Det var "Sturm- und Drang"-
perioden, känslosamhetens och hu
manitetens tidevarv. Man var mera 
böjd för att överskatta, omhulda 
och visa sina känslor än att bekäm
pa eller behärska dem. Man kas
tade gärna en idealistiskt-svärmisk 
slöja över alla livets förhållanden 
och ville hellre förklara, förstå, för
låta hjärtats irrfärder än fördöma 
dem. Särskilt bland de vittra snil
lena fanns det många, vilka i dikt 
och verklighet försökte lösa proble
met om en mans samtidiga kärlek 
— naturligtvis endast äkta kärlek, 
själens urval — till två kvinnor, ic

ke på mohammedanskt sätt, utan 
på etiskt-kristligt, i form av en ge
nom frånvaron av all svartsjuka, 
all egoism harmonisk sammanlev
nad mellan själar och hjärtan. Åt
minstone i Tyskland var för alla 
sådana försök i mer eller mindre 
grad sagan om greve von Gleichens 
bigami symbolisk. 

Bland den tyska nationaldiktnin-
gens skatter lyser Gleichensagan 
genom djup mänsklighet och ett 
skimmer av historisk trovärdighet 
som en kristallklar juvel. Den för
siggår helt och hållet på historisk 
imark och berättas i korthet sålun
da : 

När kejsar Fredrik II år 1227 fö
retog ett korståg mot mohammeda-
nerna, hade bland andra även lant
greve Ludwig den helige av Thü
ringen med en utvald skara riddare 
slutit sig till honom för att i Brin
disi inskeppa sig och avsegla till 
Palestina. Före avfärden angreps 
emellertid lantgreven av en svår 
sjukdom. Han måste kvarstanna i 
Europa och lämnade befälet över 

sin kämpaskara åt greve Ernst von 
Gleichen, en tapper och ståtlig man, 
som hjältemodigt förde svärdet mot 
de otrogna och i det heliga landet 
snart framför andra korsriddare 
blev fiendens förskräckelse. 

Men en gång råkade greve Glei
chen vid förföljandet av en trupp 
slagna saracener att avlägsna sig 
alltför långt från det kejserliga läg
ret. Han överraskades av ett bak
håll och togs till fånga. Under 
många år måste nu den ädle gre
ven förrätta en slavs simpla göro-
mål och vara utsatt för den grym
maste behandling. Då öppnade sig 
helt oväntat för honom en utsikt 
till befrielse. Sultanens sköna dot
ter Melechsala hade iakttagit den 
välvuxne ädlingen vid arbetet i 
slottsträdgården och fattat kärlek 
till honom. Genom en pålitlig bud
bärare erbjöd hon sig att bereda 
honom tillfälle till flykt, 0111 han 
ville taga henne med sig och lova 
att äkta henne, sedan hon övergått 
till kristendomen. 

Greve Gleichen bad om betänke
tid. Då han nu fått uppmärksam
heten riktad på den unga prinses

san och ofta hade tillfälle att se 
henne, råkade snart också hans 
hjärta i brand. Men han älskade 
det oaktat även sin hemmavarande 
maka och kunde icke besluta sig 
för att överge denna. Det var ett 
svårt dilemma för en ärans man, 
och greven fann ingen annan lös
ning än att försöka få kyrkans med
givande till att ha två hustrur, en 
tanke, som torde ha väckts hos ho
nom genom föredömet i Orienten. 
Så antog han slutligen Melechsalas 
anbud, och företaget lyckades över 
förväntan väl. Tack vare trogna 
hjälpare och fyllda penningpåsar 
gick flykten bra. De älskande an-
kommo till Rom, där påven Grego
rius IX, som blivit rörd av prinses
sans trohet, efter något betärlkande 
gav dem tillåtelse att ingå äkten
skap. Melechsala blev döpt, vig
seln förrättades i laga ordning, och 
färden fortsattes till Thüringen. 

Efter tolv års frånvaro återsåg 
greve Ernst sin hembygdroch sina 
besittningar. Tre av landets äldsta 
borgar bära ännu i dag namnet 
"Die drei Gleichen", väl mest på 
grund av en viss likhet i läge och 

utseende, ty de ha haft mycket oli
ka öden och knappast någon längre 
tid tillhört samma familj. De äro 
alla belägna på utsprång från Thü
ringer Wald, höga, trädbevuxna 
kullar, vilka i en nästan liksidig tri
angel brant resa sig över den frukt
bara dalen mellan Wandersleben 
och Arnstadt, sydväst om Erfurt. 
Fordom voro de präktiga, starkt be
fästa slott; deras historia är syn
nerligen innehållsrik, och de spela 
en stor roll i landets krönika. Nu
mera äro två av dem, Mühlberg och 
Gleichen, endast sköna, imposanta 
ruiner, och Wachsenburg, den tred
je borgen, är inrättad till ett slags 
museum. Men turisten väljer gär
na de tre Gleichen-höjderna till mål 
för en utflykt, ty han lockas av 
den härliga, vidsträckta utsikt de 
erbjuda och tjusas av all den sa
gans och historiens poesi, som lig
ger utbredd över trakten. 

I dalsänkan nedanför slottet Glei
chen lära flyktingarna ha gjort halt, 
och greven skilde sig från sina föl
jeslagare för att ensam upvpsöka 
hem och maka. Helt visst blandade 
sig tvekan och ängslan i återseen-



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

Konservera i 

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 i420 

S E N A S T E  N Y H E T E R  

i alla sorters finare och enklare 

Pälsgarnityr, Pälskappor, Herrpälsar, Bilpälsar o. Fällar 
nno ! Ett större lager pälskappor 
UDOii säljas till ytterst billiga priser. 

J. E. HEDSTRAND 
Kungl. Hovl. 

KUNGSGATAN 55 — GÖTEBORG 

Kvinnornas Själuhjälpshassa 
Sjuk- Och Begravningskassa. 

Nya medlemar vinna inträde. För
säkra Eder mot sjukdom! Anmälningar 
göras till Ordf Fr. Anna Larsson, Skans
torget 8. Tel. 18206. Billiga månadsavgifter. 

Förstklassigt 

DAMSKRÂDDERI 
BESTÄLLNINGAR utföres förstklassigt 

och pä kort tid. 
BILLIGASTE PRISER. 

Egna tyger mottagas. 

ANNA KULLBERG, 
^ 14 Östra Larmgatan 14. Tel. 11148 

Klok sparsamhet 

vet att värdesätta en vara som är både 
billig och bra. 

Endast 40 öre kostar det bästa och effek
tivaste putsmedlet: 

Zelos Metallputs. 

Kvinnan och kamratskapet. 
Mången söker livet igenom kam

ratskap — men med detta behov i 
hjärtat bor man icke vända sig till 
kvinnorna. De vilja, var och en, 
slutligen bliva älskade. De önska 
av all makt en kärleksepisod, dock 
utan att själva vilja bliva uppfat-, 
tade såsom episoder. De vilja taga 
ett helt liv i beslag, men i gengäld 
icke giva något liv av kamratskap, 
utan ett liv av kärlek. 

Men ett liv av kärlek är ett oting 
såsom en evig musik eller en evig 
vår. Kärleken fördärvar själen för 
kamratskapet, den är kall och het, 
avundsjuk och oberäknelig; kamrat
skapet, vänskapen däremot är den 

Ângbageri-A.-B. 

R O S E N L U N D S  
BRUD 

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

Fru Therese EkdaVs 
l:sta kl. Damfriséring 

Östra Hamngatan 50 A 
Telefon 2107. Etablerad 1914. 

enda sanna själsliga kärleken, som 
på grund av sin förmåga att i stör
sta möjliga utsträckning vara oego
istisk utgör det högsta tillståndet 
mellan människa och människa. 

Morgenstern. 

lnsändarnes spalt 
Äktenskapet. 

Den intressanta samlingen aforis-
mer om "Äktenskapet" i nummer 
39 avslutas med en fråga: "Ja, vad 
är sanning av aillt detta motstri
diga?" 

Jag skulle vilja säga att allt är 
sant — äktenskapet är en företeelse 
på gott men också på ont. 

Vi veta från skoltiden, att äk
tenskapet är instiftat av Gud, men 
sin form har det dock fått av man
nen. 

Männen hava velat äktenskapet. 
Som ett skydd, ett värn för kvin
norna? Som en manlig uppoffring? 
Finns någon rättrådig man, som 
besvarar dessa frågor jakande? 

Linnevaror. 

Nej, männen söka i äktenskapet 
liksom eljeis överallt i livet sin egen 
lycka. Många finna den. En del 
finna olyckan. 

De lyckliga, de nöjda måste dock 
hava varit i majoritet, ty eljes skul
le äktenskapet som lagligt system 
för länge sedan hava upphört att 
existera. Eller har icke lagstift
ningen legat uteslutande i den man
liga handen? Och skulle äktenska
pet, om det varit en mot männens 
lycka och trevnad fientlig institu
tion, kunnat bestå? 

Omöjligt! Det skulle lagstiftats 
bort! 

Alltså, männen hava varit över
vägande lyckliga inom äktenskapet. 
Vi veta icke om detsamma varit 
'förhållandet med kvinnorna, vi kun
na endast hoppas det, antaga det 
som sannolikt. 

Den fundersamma. 

bomulls °ocâ 

£innefyQer. 
3första fager? , 
Sägs fa priser, 

/&• CARL J (7HNSSON TORGET 2 

Till utställningen 
Göteborg fiffar nu av alla krafter 

upp sig till utställningen. 
När de tusentals väntade utländ

ska gästerna anlända skola de mö
ta anblicken av en renfäjad, nymå
lad, nydränerad, nystensatt full
korn 1 iigihetern a s stad. 

Men har man också tänkt på att 
göra något för att icke alla de mån
ga främmande gästerna skola fara 
vilse i den myckna härligheten? Att 
det blir en nödvändighet att då ut
ropa hållplatserna från våra spår
vagnar och icke låta dem som nu 
under ljudlös tystnad passera. 

Nu köra de för en publik, som 
'förutsättes känna varje gata och 
vrå av Gölteborg. Men hur går 
det med denna småstadsförutsätt
ning när trafiklederna komma att 
översvämmas av främlingar? Vi 
veta av erfarenhet att utlandet la
borerar med rätt tilltrasslade be
grepp då det gäller Nordens geo
grafi. När enligt dessa begrepp 
Stockholm stundom får trona så
som huvudstad i landet Köpenhamn 
eller vice versa, i vilket fullständigt 
mörker skola då ej de "lokale For-

Bertha Anderson 
3(orsgatan 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. 

S. G RAHM 
KÖRSNÄR 
14 Haga Kyrkogatan 14 

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: Baby 
klädningar fr. 6 kr. o. Dopklädningar fr. 11:50 
Serveringsförkläden fr. 4:25 — Serveringsmössor 

Näsdukar och Kragar. 

hold" vila! Och hur underlig till 
mods skall ej en utlänning känna 
sig om han Ikommit upp i en spår
vagn, som bara går och går, me
dan de för honom obegripliga pla
katen: Dubbel avgift, Västra Be
gravningsplatsen och Gynna Sven
ska Varor! dingla i tystnaden fram
för hanis ögon. Är han en nervös 
man, som skall av vid Järntorget, 
störtar han vid varje hållplats upp 
och frågar om detta är Järntorget 
och får lika många gånger sätta sig 
igen, och komma tio sådana ner
vösa utlänningar på samma vagn, 
vilket spring, vilken förvirring och 
tänk sedan bara, hur göteborgarna 

KOL VED 

C .  N .  A N D E R S S O N  
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 

Regnkappor, Filtar, Tyger, 

utsäljes billigt direkt från lager. 

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 vån. — Öppet 8—7. 

[VENSSON5 ! 
iCK£EJR°Ds 

OOH** 

skola titta! Och hur utlandet skall 
undra? Och hur fnurrigt det skall 
bli när det först vid Stadsgränsen 
får veta att Västra Hamngatan lig
ger inne i staden eller i Mölndal, 
att utställningsområdet är beläget 
vid Södra Vägen. 

Må vi icke stöta oss med de ära
de gästerna genom att något så
dant får ske! Alltså hållplatsernas 
klara och tydliga utropande under 
utställningen! 

Kanske vore det ej ur vägen att 
vår konduktörskår fick börja öva 
sig redan nu? R. P. 

Jkdci Gramer 
57 Kung,gatan GÖTEBORG Rikst«U,„ 

Vårda håret! «« 
om det är sjukt eller friskt och am, 

Z1WERTZ' Extrait V™,, 
bästa hârkonserveringsmedel. Finn,.,\ 
frisörer och i parfymaffärer samt h'"'"«Im. 
Hovleverantör Z,Wertz- EHr. 

Lorensbergsgatan 7. Tel. t098 

GOTEBORGS KYa 
BEGRAVNINGSBYRÅ 

FLODIN & UHRBOM 
Järntorget. Tel. 10212, bost. ankti 

Varför plågas med dåligt kaff 
Ni kan få Swalanders kaffe? Butiker v, ,<lä 

17, Korsg. 13, Bazar Alliance. Prov, r
n?,sS 

i dag! va redan 

Vardagskemi. 

Fläckar på vita flanelltyger doppas 
i en lösning av en tesked oxalsyra i 
en tekopp varmt vatten och gnuggas 
däri. Sedan fläcken är borta så skölj 
tyget väl i rent vatten, så att oxal
syran fullständigt försvinner. Får 
den stanna kvar fräter den på tyget. 

* 

Fläckar efter ägg på silverskedar 
försvinna, om skedarne poleras med 
sot eller aska och sedan sköljas rena. 

* 

Fisklukt på händerna försvinner, 
om man tvättar dem på vanligt sätt 
och därvid ingnider dem med en ci
tronskiva. 

* 

Emaljerade vita kärl, som börja 
gulna i färgen, bliva åter vita, om de 
gnidas med en blandning av ättika 
och salt. 

* 

Honung bör stå på en mörk för
varingsplats. 

. * 
Ett säkert medel att fördriva råt

tor är att lägga litet kam fer i rått
hålen. 

* 

Bläckfläckar kunna borttagas från 
händerna genom gnidning med en to
matskiva. 

* • 

Vinfläckar på duktyg borttagas ge
nom att de fläckiga ställena doppas i 
kokande mjölk. 

Lägsta dagspriser. Största urval 
Göteborgs LinoleumcMagasin 

PEJERS, FRANZÉN & Co. 
Kungsporfsplatsen 2. 

Medicinsk H å r b e h a n d l i n g  
jämte rationell 

h a v u d m a s s a g e  

o c h  m e d i c i n s k a  
huvudbad med och utan elektricitet. 

Ansiktsbehandling, Manicure, Pedicure. 

MIA LILJEFORS 
Ex. massös 

Carl Gustafsgatan 16. Telf. 154 20 

dets- glädje, när han vandrade upp-
.för den branta stigen, lät blicken 
sväva ut över fälten och byarna 
nedanför, över de andra Gleichsn-
fästena, Miihlberg och Wachsen-
burg, bort mot de blåskimrande 
skogarna i fjärran, vilka alla till
hörde hans egen stam, hans eget 
fosterland. Självförebråelser och 
oro för framtiden rasade säkert i 
hans inre, när de massiva portarna 
öppnades och trogna tjänare me.i 
jubel förde honom till slottets här
skarinna. Att Melechsala, turkin
nan, dottern av ett folk, som levde 
i polygami, utan vidare gått in på 
att dela hans kärlek, var ej så myc
ket att undra på. Men hur skulle 
hans tyska gemål upptaga under
rättelsen om tvegiftet? Åratal ige
nom hade han med henne levat i 
det lyckligaste äktenskap, och un
der hans långa frånvaro hade hon 
ensam förvaltat hans gods. Skulle 
hon icke nu utan förbarmande visa 
bort den obehöriga, som ville trän
ga sig in i deras hem? Ja, skulle 
hon icke med avsky vända sig ifrån 
honom själv? 

Det berättas, att greve Ernst re

dan i återseendets första ögonblick 
avlade sin bekännelse. Och se, alla 
hans farhågor ' voro ogrundade! 
Hans hustru var en from, ädel kvin
na, vars hjärta icke kände vare sig 
maktbegär, själviskhet eller svart
sjuka, endast en djup, allt förstå
ende och förlåtande kärlek. I sin 
fröjd över mannens räddning och 
uppriktiga tacksamhet mot Melech
sala förklarade hon sig utan betän
kande beredd att upptaga denna 
vid sin sida som likställd gemål. 
Makarna skyndade genast till den 
väntande turkinnan och förde hen
ne under stora ärebetygelser upp 
till slottet. Vid sammanträffandet 
lär den tyska grevinnan strax ha 
omfamnat nykomlingen på det 
hjärtligaste och högtidligt ha lovat 
att framgent dela sin äktenskapliga 
lycka med henne. Till minne av 
detta egendomliga möte kallas dal
sänkan framför ruinen Gleichen än
nu i dag "Glädjedalen". 

Samlivet mellan riddaren och 
hans två fruar blev i alla avseen
den lyckligt. "Dessa tre personer", 
säger en historieskrivare, "höllo 
god hus- och landsfred och förde 

en lugn, exemplarisk levnad". I syn
nerhet lovordas Melechsala på 
grund av sin enkelhet, godhet och 
välgörenhet. För att underlätta tjä
narnas tunga arbete med att forsla 
upp vatten till slottet lär hon ha an
lagt den s. k. turkiska landsvägen, 
vilken från Glädjedalen i vida bå
gar slingrar sig mot höjden ända 
fram till ringmurarna. Hon var 
hjälpsam mot de fattiga och ytterst 
kärleksfull mot sin makes barn
skara, vilket väl var så mycket me
ra anmärkningsvärt, som hon icke 
själv hade lyckan att bli mor. Vad 
särskilt förhållandet mellan de bäg
ge fruarna beträffar, så berättar en 
av sagans många krönikörer bl. a.: 
"Den tyska grevinnan älskade och 
ärade alltid turkinnan som sin käre 
herres räddarinna, och den andra 
upptog hyllningen med största öd
mjukhet och vänlighet. Aldrig 
märktes det minsta missförstånd 
eller någon klagan mellan de två 
gemålerna, utan bägge höllo sin äk
ta man kär i all enighet. Men eme
dan turkinnan var mycket vackra
re än den andra, så fogade en un
derbar Guds skickelse, att tyskan 

överglänste sin medhustru genom 
att få många barn, dem hon upp
fostrade synnerligen väl." 

Det underliga äktenskapet upp
löstes först genom döden. Fruarna 
lära ha avlidit kort efter varandra, 
och greven överlevde dem ej länge. 
Alla tre fingo en gemensam grav 
och ett ståtligt epitafium, vilket 
alltsedan början av 1800-talet är in
murat på sydväggen i Erfurts dom
kyrka och anses vara en av de främ
sta sevärdheterna där. I gravvår
dens mitt synes den så trofast äl
skade riddaren, till höger om ho
nom den tyska gemålen och till 
vänster turkinnan, vilken på grund 
av sin furstliga ibörd smyckats med 
en krona. 

Epitafiet är icke den enda reali
tet, som plägar anföras såsom be
vis för Gleichen-sagans sannings
enliga ursprung. I en av salarna 
på Wachsenburg hänger en urgam
mal oljemålning, som lär föreställa 
Melechsala och bär inskriften: 
"Contrefait der Saracenen, welche 
der Graff von Gleichen in der Tür
key geheüratet". Vidare berätta de 
thiiringska krönikörerna från sex-

BREVLÅDA. 
Till våra läsare! Förlåt den av

knappade texten ! Annonserna hava 
strömmat in så rikligt, men också 
så sent att det extra innerblad vi 
gärna velat lämna icke kunnat med
hinnas denna gång. Vi lova gott-
görelse! 

"Intresserad.' Eder förskräckta 
fråga har roat oss mycket. Nej, 
det finns ingen fara för att vår tid
nings anekdotspecialist skall taga 
illa vid sig vårt svar till er i förra 
brevlådan. Hon får aldrig se det! 
Denna försäkran innebär icke ett 
meddelande att hon är död. Det 
är endast så att ingen journalist i 
världen läser den tidning han eller 
hon själv arbetar i, sedan den före
ligger färdig. Den hör till Set för
flutna, det bakom liggande och 
journalisten riktar hela sitt int-iesst 
mot nästa n:r. Det finns också ett 
annat skäl, den i varje journalists 
själ inneboende paniska rädslan för 
de nervchocker som höra ihop med 
anträffandet av ett i tidningen in
smuget fel, en oriktig uppgift, en 
"groda", ett svårt korrekturfel o, 
s. v. 

HUIWER & KRABBOR. 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

Centralskomagasinet 
17 Kungsgatan 17. Telefon 8197. 

Herr-, Dam- ochBarnskodon 

Högsta kvalité. Lägsta priser. 

tonde och sjuttonde seklen om en 
matta, i vars åtta fält invävts bil
der från greve Ernsts äventyr un
der korståget och återkomst till 
hemmet. Den förvarades länge på 
slottet Gleichen och besiktigades 
ännu så sent som 1677 av en tro
värdig historieskrivare. Och flera 
andra föremål : ett kors, ett tur
kiskt skärp, en mässhake, en säng 
o. s. v. förevisades ända fram till 
1800-talet såsom enligt traditionen 
härstammande från den äktenskap
liga trion på Gleichen. 

Den strängt vetenskapliga forsk
ningen godkänner intet av dessa 
bevis för sagans historiska sanning 
och medger endast, att åtskilliga 
verkliga upplevelser kunna ligga till 
grund för den. Men det tyska fol
ket fasthåller med nästan barnslig 
envishet gentemot alla lärda under
sökningar sin tro, att greve Glei
chens tvegifte varit ett historiskt 
faktum, och ser i detsamma ett 
älskligt undantagsfall, en värdig 
minnesvård över det germanska 
kynnets ridderliga trohet, pliktkäns
la och självförgätande kärlek. 

(Forts, i nästa 11 :r.) 

Arla Mjölk 
Distribution på glasflaskor• 

Tel. 85 78, 3699—— 

'i 

jfforgonstund 
har guld i mund 
i synnerhet om morgontoaletten alltid götfs 

med Yvy-lvål. Yvy-tvålen äger en sä 
spord, uppfriskande egenskap och vid ft 
ligt bruk av Yvy-tvålen krönes uthållighe 

med framgång och den lena hyn beva" 

till sena åldern. ,a 

Yvy-tvålen säljes i varje affär över 

landet. 

Österlin & Ulriksson, 
Kem.-tekri. fabrik, Ystad. 
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"Tftértryck tillätes gärna om "Kvin
nornas Tidning-, med. hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Levnadskonst. 
«Mot en summa i ett för allt" 

Ellen Tiselius. 
Husfrudöme eller tjänarinnedome? 

Av L. B. 
Arbetsstugorna för barn. 
Avundsvärt och efterföljansvärt. 

Ann Margret Holmgren. 

Konstnärernas modeller och konst 
närernas hustrur. 

Ett torggräl. Av Den fundeisamma. 

Insändarnas spalt. 
Oscar Wilde om kvinnan. 
Arbetsdräkten och arbetspresta

tionen. 
Vem vill hjälpa? 
Hjärtats dualism. Av Beatrice Zade. 

Av 

Av 

UtlandskrSnika 
i sammandrag. 

Under det att lugnet sänkt sig 
över den nyss så oroliga Främre 
Orienten och stridsfrågorna där
ifrån väntas få en tillfredsställande 
lösning vid den i början av nov. 
sammanträdande Orientfredskonfe
rensen, kännetecknas situationen 
inom några av de europeiska län
derna av påfallande oro. 

Låt oss börja med Italien. Efter 
kriget fingo socialisterna och fram
för allt kommunisterna i detta land 
vind i seglen på ett sådant sätt, att 
revolutionen i dess mest ytterligr-
gående och förödande form, "mas
sans diktatur", syntes som en myc
ket näraliggande fara. Liksom hös 
alla i våra dagar av statsvälvnin-
gar hotade folk försökte den ita
lienska regeringen genom beskedlig 
undfallenhet och vittgående efter 
gifter stilla massans oro med på 
följd, att det revolutionära modet 
ytterligare stärktes. Inom de sam-
hällsbevarande, nationellt sinnade 
kretsarne sköt emellertid upp en 
motrörelse, vilken utan stöd av re
geringen och med de våldsammaste 
•nedel upptog kampen mot den re
volutionära arbetareklassen. Rö-
relsens anhängare, fascisterna, sam
lade i starka militära organisatio-
ner, sprängde arbetaremötena, tvin
gade med våld strejkande arbetare 
att återgå till arbetet, grepo och 
arkebuserade arbetareledarne. Det 
|ar lyckats fascisterna att fullstän-
'gt avvärja revolutionsfaran i Ita-
len oc^ att spränga arbetareorga-

^ Sat'°nerna, men de vilja gå läng-

r 
0c'1 önska förvärva ett domine-

nde inflytande över den italien-
Politiken inåt och utåt. De 

n - Va nU me<^ om °ppet våld 

tilir' tiH parlamentet> vilket skulle 
om°rp"^eraS Part' makten därin-
en r .°'^den härav skulle, inåt, bli 
av 

01-aridring i reaktionär riktning 

sivVa 'a^arne och, utåt, en aggres-
''no^h^'k' ^asc'stledaren Musso-

EnplanH rCrdan hunnit &öra ett mot 

väld lent!'gt uttalande om att 
behân 0VCr ^eclelhavet skall för-
även T- Medelhavsmakterna, och 

°°PPB*rdf Ila'ien har e» M 

grå.S , mel'anhavanden i 

8oslavi
e

e
g

n
er«gShänseende med Ju" 

allt ut ' sterrike och Schweiz, 
^ f«%a toner! 

Även i England präglas den inre 
situationen av stor oro — parla
mentsupplösning och nya val för
väntas. Landet har tidigare haft 
endast två partier att räkna med, 
högern och liberalerna, vilka und^r 
olika perioder haft majoritet i par
lamentet och bildat regering. Stöd
da på folkrepresentationens flertal 

»och utrustade med oinskränkt makt 
hava de engelska regeringarne kun
nat föra den kraftpolitik inåt och 
utåt, som skänkt riket dess världs
välde. 

Det liberala partiet, "whigs", har 
suttit vid makten sedan 1905. Un
der kriget ingicks det borgfred med 
högern, och regeringen, under As-
quith, stödde sig på den sålunda 
bildade koalitionen. Missnöje upp 
stod mot kabinettet med anledning 
av dess "svaga" krigspolitik, As-
quith störtades och Lloyd George, 
förut krigsminister, efterträdde ho
nom som premiärminister. Asquith 
är ledare för det oavhängiga libe
rala partiet, vilket icke tillhör koa
litionen. 

Lloyd George har som statsmi 
nister haft att utstå många poli 
tiska stormar, vilka dock alla be 
darrat och efterträtts av strålande 
rackert väder. Den som nu rasar 
moj: honom utgår från "tories", hö
gern, kallad även unionistpartiet, 
därför att den på sitt program haft 
upprätthållandet av unionen med 
det motspänstiga Irland. Högern 
är trött på att spela andra fiolen 
inom koalitionen och önskar den 
upplöst. Man anser sig ha en mängd 
giltiga skäl att uppsäga Lloyd 
George tro och lydnad. Han be
skylles för att ha gjort för stora 
och för England skadliga eftergif
ter i Indien och Egypten, han har 
visat för stark kyla mot Frankrike 
och för mycket tillmötesgående mot 
Tyskland, han har givit Irland 
självstyrelse och han har icke in
friat sitt löfte om reformering av 
överhuset, dess höjande från fullstän
dig maktlöshet till politisk medbe
stämmanderätt. 

Lloyd George har i ett stort politiskt 
tal i Manhcester klarlagt det inre lä
get. Högern och liberalerna äro icke 
längre ensamma på den politiska väd-
jobanan, utan hava "fått en ny och 
farlig medtävlare i arbetarepartiet. 
Spränges koalitionen och nya val ut
skrivas skall icke något av de tre par
tierna få absolut majoritet, d. v. s. 
ensamt bli starkare än de två andra 
tillsammans. Den nya regeringen, ur 
vilket parti den än må framgå, skall 
följaktligen icke på traditionellt en
gelskt sätt kunna föra ett kraftigt 
regemente, utan nödgas söka stöd hos 
något av de andra partierna med hän
syntagande till dess önskningar. En 
svag och vacklande politik måste bli
va följden härav med oro inom lan
det och minskat inflytande utåt. 

I pressläggningsögonblicket ingår 
meddelande, att koalitionen sprängts 
av högerledningen, ehuru asikterna 
därinom voro delade. Lloyd George 
har trätt tillbaka som premiärminis
ter och högerledaren Bonar Law har 
mottagit konungens uppdrag att bilda 
ny regering, under förutsättning att 
högerpartiets representanter i paila-
mentet godkänna de politiska riktlin

jer han ämnar följa. 
Mellan England och Frankrike är 

ställningen icke den bästa. Lloyd Ge
orge gjorde i sitt Manchestertal med 

(Eftertryck förbjudes.) 

Levnadskonst. 
Otåligheten har vingar och fly

ger förbi målet, uppsåtet packar sin 
kappsäck och kommer för sent till 
bangården, viljan går till fots och 
kommer till målet. 

Comtesse Diane. 
* 

Det är lätt att undvika det första 
felet, svårt att icke begå det andra 
och omöjligt att underlåta det tred
je. M. Jokai. 

• 

Angenäma råd äro sällan nyttiga 
råd. /. B. de Massilon. 

* 

Säg ingenting ont om en män
niska, om du ej med visshet vet, 
att det är sant; och om du vet, att 
det är sant, så fråga dig själv: var
för säger jag det? K. Lavater. 

* 

Svara icke dåren efter hans dår
skap, att du honom icke lik varder. 

Salomo. 
* 

Gör icke Gud vred genom att be-
dröva din moder. Antusa. 

* 

Vänj dig i tid att muntligen säga 
nej till folk, när du icke kan upp
fylla deras önskan; skriftligt kan 
varje stackare göra det. 

T. v. Hippel. 
* 

Skall du tala till en, som icke 
har förtroende till dig, så tala till 
hans förstånd, ej till hans hjärta. 

B. Björnson. 

Vill du ha en ypperlig fiende, så 
förvandla en vän därtill; han vet 
var ett slag hårdast träffar dig. 

Comtesse Diane. 
* 

Är din hustru lirtien, så böj dig 
nöd iför att taga. tiennes råd. 

Gammalt ordspråk. 
* 

Gör icke kunskapen till en krona 
att pråla med, utan till en spade 
att gräva med. * Talmud. 

* 

Vad du icke kan säga åt någ n 
mitt upp i ansiktet, skall du förtiga 
på hans rygg. F. Rückert. 

* 

Det finns många människor, s >m 
tro sig hava ett gott hjärta, därför 
att de ha svaga nerver. 

M. v. Ebner-Eschenbach. 
* 

Vill du lära (känna dig siälv så 
lägg imärke tili vad du hälst tanker 
på. Jean Paul. 

"Mot en 
i 

summa 
ett för allt". 

Av Ellen Tiselius. 

(Sv. Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.) 

Uppsatsen författad på upp
drag av Svenska fattigvårds
förbundets barnavårdsutskott. 

Det är naturligt och berättigat om 
de makar, som inte ha några egna 
barn, söka fylla tomheten genom att 
taga ett fosterbarn. Det kan ock stun
dom vara berättigat, att exempelvis 
en ogift mor som omöjligen kan själv 
skaffa barnet ett gott hem, lämnar 
det för alltid ifrån sig till goda fos
terföräldrar. Men det avgörande 
måste i varje fall vara barnets bästa, 
och därvid måste man komma ihåg, 
att i regel inga yttre förmåner kunna 
uppväga den naturliga föräldrakärle
ken. 

Skall barnet vinna på bytet, få de, 
som tagit ett fosterbarn för hela dess 
upp /äxttid, icke göra detta för egen 
vinning. Erfarenheten har visat, att 
avcai om övertagande av barn mot en 
summa i ett för allt måste granskas 
med stor misstro. Ty nya föräldrar 
kunna ej köpas för pängar, och ett 
litet barns framtid är en alldeles för 
allvarlig sak för att göras till föremål 
för en affärstransaktion. Och från 
deras sida som taga barn på dessa vill
kor, är det hela ofta ren affär. Icke 
så, att man genast behöver misstän
ka änglamakeri, ehuru detta, det kan
ske ruskigaste av alla näringsfång, 
nästan undantagslöst bedrives med 
just de arma små människobarn, som 
sålts — man torde kunna begagna or
det fast köparen här tar både "varan" 
och pängarna — mot en summa i ett 
för allt. Men en var kan förstå, att 
den, som tar ett barn för ett kapital
belopps skull, i allmänhet kommer att, 
sedan kapitalet är förtärt, känna och 
behandla barnet som en börda. 

Den, som utsträcker sitt tidnings
läsande till annonsspalterna, har ej 
kunnat undgå att finna, att de annon
ser, där goda fosterföräldrar i ett för 
allt utlovas, på senare tiden mycket 
tilltagit. Att detta faktum står i ett 
visst samband med den rådande pän-
ningknappheten och depressionen är 
ovedersägligt. Det är t. ex. ett egna
hemsbygge som skall betalas eller är 
det en liten affärsrörelse, en handels
bod eller dylikt som håller på att gå 
omkull —• alla möjligheter att genom 
lån driva upp det belopp som behövs 
äro stängda •— och som ett sista 
halmstrå tillgripes utvägen att lova ett 
litet barn en god kärleksfull vård för 
all framtid — mot den erforderliga 
summan. De som så göra besjälas 

kanske — i de bästa fallen — just då 
av en ärlig avsikt att fullgöra sitt 
åtagande —- men hur skola de kun
na göra det med sin dåliga ekonomi 
och kanske egna barn, som de ha 
svårt nog att draga fram? Det är in
te svårt att inse, att fosterbarnet hos 
dem snart blir en askunge. 

Men om dessa fosterföräldrars mo
raliska ansvarslöshet måste fördömas, 
kan den dock icke dömas så hårt, som 
den naturliga faderns eller moderns, 
som lämnar sitt barn vind för våg. 
I en tidning lästes för en tid sedan 
följande annons: "Bildade, friska 
föräldrar önska få sitt barn, som vän
tas i början av juli, adopterat. 1,500 
kronor ett för allt erlägges och utbe
talas kontant vid barnets avhämtan
de ävensom uppstående kostnader 
för resor o. d. Svar inom 8 dagar 
etc." Här göra reflexionerna sig 
själva. Men att åberopa sin bildning 
och sin goda hälsa, när man står i 
begrepp att kasta ut sitt barn på må
få i världen — är det inte för cy
niskt ? 

När man i allmänhet måste avråda 
från placering av fosterbarn mot en 
summa i ett för allt, gör man det ju 
först och främst därför att man vet, 
att så många barn fått det svårt ge
nom sådan placering. Men om de bli
vande fosterföräldrarna tänkte på, 
hur pass mycket besvärligheter de 
själva kunna råka in uti, skulle de va
ra mindre benägna för saken än de nu 
äro. Hur ofta händer det inte, att 
de efter någon tid till varje pris vilja 
bli av med barnet eller kanske t. o. 
m. av myndigheterna förbjudas ha 

Husfrudöme eller 
tjänarinnedome? 
Det är intressant att studera 

platssökande jungfrurs annonser. 
De utgöra absolut en klass för sig, 
vars säregenheter förtjäna att på
pekas och i den mån det kan ske 
ställas under debatt. 

Om exempelvis en bildad, sitt 
yrke fullt behärskande person ge
nom annons söker plats skulle det 
väcka en oerhörd indignation hos 
alla arbetsgivare inom branschen 
om hon eller han därvid stiliserade 
sin annons på följande sätt: 

30-årig kassörska 
söker plats hos verkligt bildad gros-
sör i god ekonomisk ställning, och 
som sommartid vistas å någon av 
Västkustens större badorter. 

Eller: 
Kontorist 

söker lätt plats hos ensam vänlig 
chef, helst där en 12-års gosse får 
medfölja. 

Eller: 
Maskinskriver ska 

önskar anställning som hjälp och 
sällskap hos ogift konsul, där full 
personal för kontorsgöromålen fin
nes förut. 

Eller: 
Ingenjör 

önskar inträde i fin firma, där eget 
arbetsrum, god lön och likställdhet 
med chefen kan påräknas. 

Bildat folk, som annonserade på 
det sättet, skulle anses ha fått en 
eller annan skruv lös. Men när 
våra jungfrur stilisera sina annon-

harm gällande, att England ensamt 
fått bjuda Turkiet motstånd i Orient-
frågan. Frankrike och Italien hava 
hållit sig tillbaka. 

Å andra sidan rasar den franska 
pressen över det av Englands repre
sentant i skadeståndskommissionen, 
Bradbury, gjorda förslaget om ett 
flerårigt moratorium åt Tyskland. 
England vill börja tumma på Versa-
illesfredstraktaten ! 

Det vill också synas som om Fran
krike intrigerade mot England i Ryss
land. Det projekterade engelsk-ryska 

handelsavtalet har icke godkänts av 
sovjet och det talas nu i stället om 
ett ekonomiskt närmande mellan 
Ryssland och Frankrike. 

I Tyskland dryftar man som bäst 
presidentfrågan och tvekar mellan 
ett nytt val eller bibehållandet av 
Ebert i hans upphöjda ställning men 
torde komma att välja det sistnämnda 
alternativet. 

Mera vore att tillägga men kröni
kan har redan blivit mycket, mycket 
för lång ! 

fosterbarn ! Då äro pängarna sin kos 
och de komma att stå i skuld till dem 
som ta barnet tillbaka, en skuld som 
vållar bråk och svårigheter långa ti
der framåt. Eller, för att nämna ett 
annat vanligt exempel, de vilja på 
grund av sjukdom eller dylikt lämna 
tillbaka både barnet och pängarna, 
men föräldrarna, som ansett sig — 
ehuru med orätt — befriade från sin 
försörjningsplikt, stå ej att finna. 

Skall man då verkligen helt 
kategoriskt utdöma allt bortläm-
nande mot en summa på en 
gång? Gives det ej fall, där 
just den formen varit den bästa tänk
bara? Jo, helt säkert. Men de fallen 
äro dock undantagsfall och om denna 
form överhuvud användes, skall det 
ske under stark kontroll och knappast 
annat än i samband med laglig adop
tion. Ett barn och en summa böra 
icke lämnas av föräldrar till foster
föräldrar endast mot privata förbin
delser och kontrakt — riskerna ha 
ovan framhållits och när svårigheter
na uppstå äro i alla fall förbindelser
na och kontrakten av noll och intet 
vä: de. 

Iden vid adoption blir förhållandet 
ett annat. En sådan kan nämligen 
inte komma till stånd utan domstols 
medgivande. Domstolen har dels att 
pröva att en adoption överhuvudtaget 
är i ill nytta för barnet dels att göra 
sig underrättad om de föreslagna 
adoptivföräldrarnas lämplighet. Är 

det fråga om en adoption, vid vilken 
också skall träffas uppgörelse om en 
summa i ett för allt, ett s. k. veder
lag — ja, då måste domstolens pröv
ning bli dubbelt noggrann. 

Strängt taget strider ju vederlaget 
mot hela adoptionens natur — men 
som ovan framhållits — det gives un
dantagsfall, där det kan vara berät
tigat. Ett barn har t. ex. vistats en 
lång tid hos fosterföräldrar. De kän
na varmt för barnet och vilja gärna 
giva det ett eget barns ställning. De 
ha inga andra inkomster än mannens 
tämligen knappa arbetsförtjänst. Bar
nets mor är slarvig och kan aldrig 
komma att ge barnet ett hem, men 
hon eller fadern har sådan ekonomi, 
att de kunna avsätta en summa, som 
kan bli av betydelse vid barnets fram
tida utbildning. Då är det ju rätt, att 
det kan ordnas så vid adoptionen, att 
denna summa får följa med barnet 
som en slags uppfostringsfond. 

En var, som något sysslat med hit
hörande frågor, skall nogsamt veta, 
hur svårt det är att uppställa några 
undantagslösa regler. Men vad som 
är visst är, att det alltid måste klar
läggas, att för dem, som mottaga ett 
barn, för all framtid, barnet är hu
vudsaken, icke pängarna. 

Och i den delen kunna de, som i 
någon egenskap medverkat till barns 
placering på sådant vis, främst möd
rar, men också barnavårdsnämnder, 
barnavårdsmän och adoptionsdomsto
lar, aldrig vara nog misstänksamma. 
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