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

Willi. Kaesens Eîtr. 
Skomagasin 

Vallgatan 24. Telefon 3739. 

Skodon, Tofflor, Galoscher, 
TTfip QT ' elegans, styrka och 
nUlTijl goda passsformer. 

Rökt Lax, 
Konserver, Ost, Smör och Ägg i 

Bazar Alliance N:o55 o. 60 

Högaktningsfullt A. Magnusson. 

Tel. 4570 till båda butikerna. 

(VENSSON5 

äcKÉBRÖDs 

»OU»̂   ̂G. HJO*1 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51. Stocklnlm. 

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

Rikstel. 13554. Allm. tel. 24241. 

Ångbageri-A.-B. 

R O S E N L U N D S  

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

BRÄUTIGAMS KONDITORI 
R E K O M M E N D E R A S  
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K. fl. böbeln 
Vasaplatsen 13, Göteborg. 

S p e c e r i a f f ä r  m .  m .  
Telefon 3102. Etabl. 1897. 
R E K O M M E N D E R A S !  

Färska Grönsaker och Blommor dag-

j ligen, frän Fridkulla och Sofielund, 
hos 

N. L. Blomberg 
TRÄDGÅRDSHALLEN. Tel. 7225. 

Skånska Wier.erbageriet 
Emy Thorin 

ERIK D AHLBERQSG AT AN 22 
(mitt för Realläroverket) 

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

Insändaraes spalt 
"Husfrudöme eller tjänarinne-

döme." 

Undertecknad, intresserad läsare 

av eder tidning, beder att alldeles sär

skilt få tacka för uttalandet i "jung-
frufrågan" som sannerligen var ett 

ord i rättan tid. 
Länge nog ha dessa tjänare tyran

niserat alla hem därhän att varken 
man eller fru, kunnat vinna den rätta 

friden, så att säga, i sina hem. Cm 
allt annat varit bra mellan tvenne ma
kar, så kan jungfrufrågan ha varit 

ett ständigt frö till missnöje, och fram
för allt har frågan förtagit allt an

nat tal om förnuftiga ting, kulturfrå
gor etc. Under "jungfrurnas tid", 

hur lång denna varit vet både fru
arne och männen, ha vi män, ända till 

leda varje dag och till varje mål, bli
vit serverade en skildring om jung

frun och hennes självrådighet. Det

ta måste ha ett slut, och just nu är 
rätta tiden för alla fruar att uppfost

ra köksbiträdena att vara arbetsam
ma, punktliga, hövliga, och dessutom 

som anständiga flickor komma hem i 
god tid om aftonen. Giver man icke 
sina egna flickor portnyckeln behöva 

jungfrurna den ej.häller, och de vil

ja ju bliva betraktade som medlem

mar av familjen ! 
Köpman. 

Har Ni inte försökt ? 

marknadens bästa och billigaste metall-

putsmedel. Stora bleckburkar à 40 öre. 

Zelos Metallputs. 

Från kvinnovärlden. 
"Kvinnornas väljareförening" i 

Kristiania vilken räknar medlemmar 
ur alla politiska partier, har beslutat 

att icke gå fram med egen lista vid 
de stundande stadsfullmäktigevalen. 

Föreningen har emellertid tillsam
mans med flera andra stora kvinno

organisationer i staden igångsatt en 

kraftig agitation för att få in kvinnor 
i stadsfullmäktige. Kandidatlistor, 

upptagande kvinnonamn kring vilka 

de kvinnliga väljarne samlat sig, sko

la tillställas ledningarne för de olika 

politiska partierna med begäran att 
dessa namn till lämpligt antal uppta

gas på valsedlarne med sådan place

ring att deras val säkerställas. De av 
saken intresserade kvinnoorganisa

tionerna komma att sätta in all sin 
kraft på att få fram de kvinnliga 

väljarne till valurnorna. 
* 

Vid de stundande valen till engel

ska parlamentet har ett flertal kvinn

liga kandidater uppställts. I det nu
varande parlamentet sitta tva kvin

nor med plats i underhuset. 
* 

Miss Maud Miles från Erie, Pen-

sylvanien, som i egenskap av sekrete

rare tjänstgjorde vid den stora 
Washingtonkonferensen för rustnin

garnes nedbringande och därvid för 

sin stora duglighet fäste uppmärk

samheten vid sig, har nu utnämnts 

till attaché vid amerikanska legationen 

i Tokio. 
* 

En indisk dam miss Lina Ray i 

Calcutta har övertagit utgivare- och 

redaktörsskapet för veckotidningen 

"The Indian World." 
* 

England har fått sin först kvinn

liga dykare. Hennes namn är Mar

garet Naylor. 
* 

Det finnes f. n. i hela världen 

10,000 kvinnliga läkare, därav 6,ooo 

i Förenta staterna och 2,000 i Eng

land. 

Bertha Anderson 
3(orsgatan 15 - Göteborg 

— Telefon 5122 — 

Vackra färgäkta Tvättyger. 
Bomullsflaneller, Ylle-Kläd-
rtingstyger, Gardiner, sob och 
tvät åkta. 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. 

Vår Stora Höst-Realisation 
börjar måndagen den 30 Okt 

S. GR AHM 
KÖRSNÄR 

14 Haga Kyrkogatan 14 

REKOMMENDERAS 

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

Bröd 
k Det är bäsU 

S ä n d  E d e r  

TVÄTT 
till 

Tvättanstalten Västkust 
Vega gatan 46, Göteborg. tc1 

Omsorgsfullt arbete. <&> Snabb ieve] 
•443. 

Regnkappor, Filtar, Tyger, 
utsäljes billigt direkt Iran lager. « » ; 
S .  E r i c s o n »  K l ä d e s l a g e r  

Järntorget 3, Wilsons hus, 

2:dra vån. — Öppet 8—7. 

att dymedels öva påtryckning på 

Frankrike. 
* 

Grevinnan av Clonmell driver en 

stor tvättinrättning i May fair, Lon
don, av vilken hon enligt uppgift 

drar betydande vinst. 

Ziwertz' Momentan 
färgmedel för ögonbryn, hår och skäim • 
blicklig verkan. Fäller ej vid tvättnine %- S,0"-
san oskadlig. Finnes i 4 nyanser, j "ä|-
minut hos Kungl. Hovleverantör °-h 

Z i w e r t ' z  E f t r . ,  
Loiensbergsgatan N:o 7, Göteborg, _ j 

Varför plågas med dåligt kaff» „ 
Ni kan fä Swalanders kaffe? Butiker- Kun 
17, Korsg. 13, Bazar Alliance. Prov* rAsg 

i dag ! redan 

095*6100 
199i9 

Lägsta dagsptiser. Största urval 
Göteborgs Linoleum'Maçasin 

PE7ERS, FRANZÉN & Co. 
Kungspoilsplatsen 2. 

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 

klädningar fr. 6 kr o. Dopklädningar fr. 11:50. 

Serverinysfarkläden fr. 4:25 — Serveringsmössor 
Näsdukar och Kragar. 

Obs.! VERKLIG REALISATION, återkommande endast en gång Obs,! varje säsong och har genom reela va or och enormt billiga 
priser ailt mer och mer vunnit allmänhetens förtroende. 

OBSERVERA DETTA ENASTÅENDE TILLFÄLLE FÖR BILLIGA INKÖP HOS 

A-B. CARL JOHNSSON 
Observera! Alla varor felfria KUNGSTORGET 2 All försäljning pr extra kontant 

Vit slavhandel florerar i Rhenpro-

vinsen efter ockupationen av de 

franska negersoldaterna. Tyska kvin

nor som fallit offer för densamma 

föras till de för dessa soldater upp

förda bordellerna. Statistiken visar 
att under en period av tre kvarts år 

4,900 tyska kvinnor "spårlöst för

svunnit." 
Lady Warwick har i engelska tid-j 

ningar infört en flammande protest 

mot negerskräckväldet i Rhenprovin-
sen och förklarar däri, att de engel

ska kvinnorna, om det icke. upphäves, 

i skola boycotta alla franska varor för 

Sammanslutningen Form & Färg 
anordnar i H. T.-Centralen en kon

sultationsvecka d. i—8 no v. De
monstrering av samt kostnadsfria 

råd rörande allt som hör till hem

mets inredning: möbler, lampor, 

möbeltyger och gardiner, tapeter, 

kakel etc., Forssjö hus. 
Samtidigt pågår från 5—7, under 

ledning av fröken Alma-Lisa Dahl
löf, en kurs i lampskärmsömnad. 

Kursavgift kr. 15:—. Anmälan un
der adress Form & Färg, Göteborg 

3, eller per telefon 20461, 18509.. 

Var god gynna våra 

t ? • - • annonsörer ! ! 

GÖTEBORGS NYAo 
BEGRAVNINGSBYRÅ 

FLODIN & UHRBOM 

Järntorget. 7el. 10212, bost. ankn. 

KOL VED 

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

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män så köp 

SPISBRÖD 
från 

Göteborgs Ångbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

BREVLÅDA. 
"Husfrudöme." "Artikeln var som 

framsprungen ur mitt eget hjärta", 

skriver Ni så vänligt. — Det är alltid 

roligt för en red., när vad den har att 
säga vinner genklang hos läsekretsen. 

"En fader." Edert inlägg kom för 

sent för att kunna införas i det här 
numret. Men det kommer ju flera! 

Esther A., A. S—-g, Anne-Marie, 
"jo-jo". -— Vårt svar måste tyvärr 

bliva avböjande. 
Frågvis. — "Frågan är ju fri?" 

Ja, visserligen, men icke svaret! En 
redaktion får icke förråda vilka per

soner som dölja sig bakom signatu

rerna. 

BLOMMAN VISSNAR. 

Ur fingerleken "Trädgåi dslandet". 

F I N  S E R  L E K  R R  
för 

Barnkammaren, Kindergarten 
och Småbarnsskolan 

efter Engelsk förebild av 
Ellen och Maria Moberg. 

»Barnaålderns lek är icke meningslös, den har en 
stor och djup betydelse ». 

•»Leken är hjärtbladen till männiik ans framtida liv». 
Ur inledningen till Del. I. 

Förlag Esping o. Lundeli, Norrköping 
Tvä delar à 2:50. 

Begär katalog å Kindergarten-material. 

B okbinderiMbeta 

ÜI mottagas! 
Nya böcker bindas och gamla repareras. 

Böckerna hämtas. :: Tel. 236, H5J3. 

Möreanstaltens Yrkesskola. 

Lektioner 
i engel ka givas a^ van si råklärarinna. 
Utlänningar (tysk fransk- o. enge^sktalande. 
kunna erhålla undervisning i svenska(sratr,ml 
o^h k nvemation). 

Sigyn Frydén, 
Erik Dahlbergsgatan 25. Tel. 10645. 

(Träffas säkrast ( r tel. 2—1 e. m 

God vällagad mat 
serveras å 

HEMTREVNADS MATSALAR 
Haga Kyrkogatan 14. till moderata 
priser. Vegetaiiskt efter beställning. 

Tel. 152 75. 

y 

Arla Mjölk 
Distribution pd glasflaskor 
• Tel. 85 78, 36 99 

sin fiol — men den är gudomlig för
stås. 

— Nog borde karlen ha en hustru, 
har du inte spår till respekt för din 
far! avbröts av hästarnas tvärstan-
nande utanför prästgårdstrappan. 

Onsdagen inföll och omedelbart ef
ter1 middagen rustades till avfärd. 
Gunda hade förgäves anlitat huvud
värk, brevskrivning och andra medel 
för att få bli hemma men alla hade 
förkastats av prostinnan som "bara 
tlicknycker". 

Dagen var strålande och värden, 
som på trappan hälsade sina gäster 
välkomna, tycktes vara i solskenshu
mör, så olik den bild av pastorn Gun
da förut sett. Två äreportar voro 
uppresta, flaggan var hissad i topp 
och över ingångsdörren prunkade en 
transparang med "välkommen" i skä
ra rosor mot en bakgrund av gran
kvistar. Det lilla komministerbostäl
let låg inbäddat i gran- och furu
skog och sorlet från det närbelägna 
vattenfallet sjöng sin sövande sång 
om ostörd frid och ro. Gunda, stock
holmsbarnet, kände sig på en gång tju
sad och beklämd. Hälst skulle hon 
ha velat springa sin väg djupt in i 

skogen, kasta sig 'ned i ljungen och 
storgråta. 

— Detta kallar jag ett storstilat 
frieri — viskade Nisse i hennes öra, 
när de kommit in i förstugan — var
för har inte karlen blivit operaregis
sör? Det är ju att begrava sitt pund. 

— Snälle David, kom och hjälp 
mig rulla ut mamma, ljöd en fläm
tande röst, och ett litet rullande klot 
som vid presentationen befanns vara 
"min halvsyster Lovisa" — att han 
poängterade halvheten må varda ho
nom förlåtet — räddade Gunda från 
Nisses vidare insinuation. 

Kaffebordet var dukat i syrénber-
sån ; mammas rullstol kilades in bred
vid soffan, dit prosten och prostin
nan krusats in. Genom en skicklig 
strategisk manöver av pastorn hade 
Nisse, som inte kunde fundera ut hur 
det gått till, fått sin plats vid andra 
sidan av rullstolen, flankerad av 
prästgårdsguvernanten — ett inven
tarium sen hedenhös, enligt Nisses 
utsago. Själv slog pastorn sig ned 
som värd vid ungdomens bord ute på 
gräsplanen, där munterheten snart 
stod högt i skyn. Gunda tycktes ha 
glömt sitt föregående misshumör och 

solade sig i pastorns glädjestrålande 
ögon. 

När.prosten en stund senare frå
gade, om inte Elf son tänkte undfäg
na sina gäster med litet musik, en öns
kan alla livligt instämde i, var Gun-
das själslugn slut vid första tonerna 
av "trollfiolen", som en av prästgårds
flickorna döpt instrumentet till. Gun
da hade ju hört samtidens största 
förmågor på området, såväl här hem
ma som i utlandet, men ändå,— al
drig något så underbart ljuvligt, som 
lockade och tjusade, som lyfte ens 
själ högt över det närvarande, över 
allt smått och lågt, allt jordiskt och 
förgängligt till oändlighetens rena 
höjder. 

Det var under denna stämning hon 
i den skymmande sommarnatten gav 
pastor Elfson sitt löfte att betänka 
hans frieri. Hon ville ha svarat ho
nom ja genast, men han yrkade på 
betänketid. — ' Jag vill ej du skall 
förhasta dig, tag tre dagar för att 
pröva din känsla för mig och skriv 
sedan ett ja eller nej. Det är mycket 
du genom ett ja riskerar — en glad, 
kanske lysande framtid ; och ett nej 
-— tillade han vemodigt — är ju bara 

för mig förlusten av en lycklig dröm, 
vars uppfyllelse jag aldrig vågat fullt 

tro på. 
När stunden för avresan var inne 

och Gunda fått en sista varm hand
tryckning av sin pastor, innan hon 
intog sin plats i familjevagnen, hörde 
hon fröken Lovisa flämta fram svar 
på hedenhösguvernantens fråga, "om 
här inte vore bra ödsligt". 

— Nej, för allan del, arrendatorns 
bor bara ett par stenkast härifrån, 
och när det är klart väder kan vi se 
röken från Falkenbergståget — det 
är David så road av. Farväl, farväl, 

välkomna igen. 
Nisse nöp Gunda i armen : Hörde 

du — de kan se röken från Falken
bergståget? Vilket lysande framtids
perspektiv, om man kan använda or
det lysande om lokrök — — c?on 

svarade ej och till och med Nisse för
stod att skämt härvidlag ej var på 

sin plats. 
Några dagar senare står fröken 

Lovisa Elfson vid köksfönstret och 
håller en liten monolog, under det 
hon ser på sin bror i färd med att 
kratta trädgårdsgångarna : Gott att 
David återfått sitt förstånd. Jag har 

inte ens fått gå på gångarna för att 
inte förstöra spåren efter präst
gårdstöserna, som om de var något 
märkvärdigt. Själv har han gått bred
vid på gräsmattan och stirrat på dessa 
fotspåren, som om de varit heliga in
segel. En gång när jag gömt mig 
bakom gardinen, la han sig ner och 
totade själv till ett par spår, men de 
var sä små som till en två-års barn
unge, men se ögonmått har han aldrig 
haft. — Undrar just om brevet han 
fick i morse har med spåren att göra 
—- utanskriften var fruntimmersstil, 
det kunde jag då se. Seså, nu är han 
färdig. Ja, ja, jag kommer, jag kom

mer, lille Nasse. 
Det senare var ämnat åt grisen, 

som påminde om sin middag. Under 
det hon i en spann plockade ned po
tatisskal och annat smått och gott till 
nassen, hörde hon fioltoner från bro
derns rum. Hon skakade betänksamt 
på huvudet och suckade: 'Jag und
rar om det kan vara riktigt av en 
'rätt lärare', att söka tröst hos sin 
fiol, när han har Ordet? 

Fröken Lovisa rullade iväg med 
Nasses middag, och när hon passera
de det öppna fönstret till pastorns 

rum, ropade hon att klockan halv tvs 
syntes röken — glöm inte passa pa> 

Fönstret smällde igen, så glasruto 

na klirrade och hon och Nasse h°P 

pade högt i vädret. 

En kvinnlig 
A s s i s t e n t -
b e f a t t n i n g  
Göietorgs Arb etsl örme dlings ar stat 
kungöres härmed till ansökan'^t'f-
och äga sökande till denna ^ i 
ning att före den 15 n°vel"^ nS 
på dagen till arbets förmedl ing  

föreståndare avlämne sina eg da 

digt skrivna, till Styrels®" s+betyg 
ansökningar, åttöljda av p sö. 
samt de övriga handlagar, 
kände k;:nna vilja åberopa. kr. 

Årliga avlöningen ntgör A ^ 
med rätt till 4 â ,derstlll^Lg'denna 
dera å 270 kr., varförutan 
befattning medför rätt ti P 

Göteborg den 23 oktober 

S T Y R E L S E N - ^ ^  

/ 

l e f t i s t  
|M:° 

4.5. 2:d r a  å r g .  

S November 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: —. V2 år Kr. 3:75. V* är Kr. 2: —. 
Lösnummer 15 öre. 

F. A. B. HVAR 8 DAGS TRYCKERI. GÖTEBORG, 192Î 

-T̂ Ôliiiàtes gärna om "Kvin-
fornas Tidning», med hela namnet 

utsatt, angines som hällan. 

INNEHÅLL. 
Uflandskrönika i sammandrag. 

•r^Gustaf H Adolfsminnet 
Donna världens blomster. 
Om andlig omogenhet Av Mane 

Louise Ingeman. 
Stadsfullmäktigevalet. 
Stadshusets nakna portrattbyster. 
Skolreformen och våra barn. Av Ragn

hild Modin Ringström. 

»2 rum och kök«. 
Insändarnas spalt. 
Där sol och hav... Av H. A. 
£n ny fred! 
Förtroendet. Av H t H n. 
Klena barn. Av Röda Korssyster. 

Hjärtats dualism. IV. Av Beatrice Zade. 

„Husfrudöme eller tjånarinnedome». 

UHandskrötilka 
i sammandrag. 

Veckans stora utrikespolitiska 
händelse är den fascistiska stats
kuppen i Italien. I spetsen för en 
här på 60,000 man höll Mussolini 
.len 30 okt. sitt intåg i Rom, vars 
befqlkning mottog honom som fä
derneslandets räddare. Mötet med 
konungen fick ett mycket drama
tiskt förlopp. De båda männen föl-
lo under mäktig rörelse i varandras 
armar och visade sig sedan tillsam
mans från slottsaltanen för de utan
för samlade ofantliga .folkmassor
na, som utbröto i stormande ova
tioner. 

Mussolini har som statsminister 
trätt i spetsen för den av honom 
på konungens uppdrag bildade re
geringen, inom vilken han även be
kläder utrikes- och inrikesminister-
posterna. Den makt han utövar är 
fullständigt diktatorisk. Fasciströ-
relsen är samhällsbevarande och 
rojalistisk, "höger", 0111 man vill ha 
ett politiskt (betyg, och i förhål
lande till den rådande "röda" tiden 
reaktionär. Den riktar sig mot de 
revolutionära strömningarna i lan-
let, och då dessa uppbäras av in-
lustriarbetarne och deras fackorga-

:iisationer, har den fått ett drag av 
utpräglad arbetarefientlighet över 
S1S- Som motståndare räknar den 
kommunisterna, vänstersocialister-
na och antagligen även socialdemo
kraterna. Att det emellertid icke 
ar fr%a om en överklassrörelse 
utan om en verklig alla ordnings-

samfundslag omfattande 

Hjärtat. 
Ack så sällan mänskan följa vill 
Den stilla vink, som i dess hjärta 

röj es! 
Uti vårt inre viskar tyst en Gud, 
Helt tyst, men tydligt visar han för 

oss, 
Vad eftersträvas och vad undflys 

bör. 
f. W. v. Goethe. 

Hjärtat har skäl, som förståndet ic

ke förstår. 
/. B. Bossue t. 

• 

Det enda jag lyssnar till är vad 
mitt hjärta säger. Att förnimma, un
dersöka och förstå detta är min vis
het, att modigt följa denna röst är 

min dygd. 
F. H. facobi. 

• 

Hjärtat är ett tryckfel men det finnes 
Blott i ett och annat exemplar. 
I de flesta, som jag sett och minnes, 
Gudi lov, står ej det felet kvar ! 

Es. Tegnér. 

En del människors hjärtan äro hop
torkade som nötkärnor; du kan höra 
dem rassla vid blotta vidrörandet. 

D. f err old. 

äskande 

'olkrörelse därom vittnar icke blott 

'en rönta stora anslutningen och 

'"männa synapatien, den hänförelse 
armed dess segertåg till Rom häl-

. 'ts over hela landet, utan även det 

'^tum att Mussolini redan kunnat 
större delen av sin armé, inalles 

en halv 

'lobili 
miljon man, order om de

ra 
isering — "återvänden till ed-

sysslor; landet behöver sina ar-

^tare' — Det är i själva verket 
ltahenska folket, som, uttröttat 

j".,r'en 'Jlre oro och osäkerhet, som 

- , ,.rne(^ ^et växande oansvariga 
oreningsväldet • odh fruktande 

anmarsch varande revolutio
nen i 

besl rnassans förhatliga diktatur, 
ut^a.mt rest sig till motstånd 

Vad som köpts kan åter köpaü, 
Vad som kostat kan betalas. 
Men ett vänligt hjärtas tillit 
Skänks blott, fås blott, köpes icke. 

/. L. Runeberg. 

* 

Bevara ditt hjärat med all flit, ty 

därutav går livet. 
Salomo. 

Människans hjärta är såsom kvick
silver, än här , än där. 1 dag ett sin
ne, i morgon ett annat. Det äi ett 
armt ting och idel fåfänglighet, så
som Salomos predikare säger, att en 
människa begär ovissa ting och läng
tar därefter och ej vet hur det skall 
utfalla. Men det som visst är och 
red*an väl utfallit det föraktar hon. 

M. Luther. 

Till Gustaf II Adolfs-
minnet. 

Näar vi nu åter bereda oss till fi
randet av den stora nationaldag, 
som ägnats minnet av Gustaf II 
Adolf-s hjältedöd på Lützen« fält, 
ställa sig ovillkorligen några re
flexioner för tanken. 

Man undgår ej att frapperas av 
den förändring i det allmänna käns
lotänkandet,«- som under senaste de
cennier inträtt hos Sveriges folk. 
Gustaf II Adolfsdagen nu — och 
Gustaf II Adolfsdagen för ett tju
gutal år tillbaka äro icke längre 

samma högtid. 
Vilken stämning, vilken glans vi

lade ej över vår barndoms 6:te no
vember! Sången, ljusprakten kring 
den hyllades staty, som stadsborna 
vandrade man ur huse för att höra 
och se. studenternas fackeltåg, illu
minerade båtar i kanalen med sån
gare ombord, som läto sina gran
na röster tona under farkosternas 
sakta framåtglidande — oöverskåd
liga människomassor, över vilka 
stämningen av ett nationellt äre
minnes högtid omisskänneligen vi
lade. Hur drömde man ej långt i 
förväg om denna stora dag — vad 
blev den ej för ett oförglömligt 

minne! 
Och nu! Sången ljuder visserli

gen än, men rösterna äro icke läng
re så många, ljusglansen strålar, 
men hur matt mot fordom. " Intet 
fackeltåg från bildningens represen
tanter, inga illuminerade båtar med 
sångare i kanalen! Och den män
niskomängd, som alltjämt böljar av 
och an, lik en uppsluppen konfetti-
kastande karnevalshop — tänker 
den som fordom så spontant pa vad 
som för 290 år sedan skedde — på 
den tragiska förlusten, på den sto
ra svenska konungagärning som 
denna dag, avslutad med oförvansk-
lig ära, inskrevs i världshistorien! 

Ha vi ej i någon mån förlorat 
den hänförelse för nationell storhet, 
som pryder ett folk , — den vörd
nad för en mäktig gärning, som 
höjer det?. Ha vi ej i någon mån 
glömt att även det största, det äd-

och genom fasciströrelsen gjort sig 
till herre i eget hus. Den nya re
geringens- program är ordning och 
arbetsro i landet med stark kapson 
lagd på strejkväsendet. Regemen
tet blir helt säkert strängt men, li
ka visst, för landet och folket nyt-

tigt. 
De i Italien utspelade händelser

na tilldraga sig i utomordentlig 
g,rad den övriga världens intresse. 
Är detta inledningen till den all
männa reaktion, återgång till gam
la förhållanden, varom länge siats? 
Fascistsegern i Italien måste 1 hog 
grad stimulera de borgerliga strä
vandena i hela världen, och blir 
den beståndande, ja, då skola r/i-
velsutan fasciströrelser uppstå ock
så i andra länder, där arbetare or

ganisationerna tillvällat sig större 
makt än vad deras styrka i jäm
förelse med övriga befolkningsgrup
per berättigar dem till. I första 
hand går tanken till Tyskland, var-
est råder ett arbetareklassvalde ! 

krassaste form och, därom råder 
icke tvivel, till landets skada — en 
oavbruten marsch utför, en växan
de misär inåt odh tryckande van
makt, utåt. I Frankrike räknar man 
med sannolikheten av en tysk 
fasciströjrelse och man känner sig 
— illa till mods. Reflektionerna 

göra sig själva! 
(Även här i Sverige har genom en 

landsortstidning en militärisk stäm
ma manat till fasoistsamling, med 
vad effekt är icke känt.) 

Den utrikespolitiska veckokröii-
kan är för övrigt utan större hän
delser. I England är man upptagen 
av förberedelserna till de förestå
ende parlamentsvalen, Tyskland 
gästas av skadeståndskommissio
nen, som skall undersöka dess eko
nomiska ställning, och Schweiz be
reder sig att i Lausanne mottaga 
Orientfredskongressen. 

laste och bästa i en nations liv blir 
blekt och värdelöst, om det ej fin
ner genklang och bäres vidare ge
nom tiderna på en nations största, 
ädlaste och bästa känslor — glömt, 
att bland de fosterländska bragder 
vår historia inristat i hävderna 
Gulstaf II Adolfs gärning för reli
gion och fosterland är en av dessa 
beundransvärda hjältegärningar, 
vid vilkas minne ett ädelt folks 
hjärta ständigt borde värmas? 

Denna världens 
blomster. 

Sadhu Sundar Singh, den indiske 
vise, som i våras gästade vart land 
och då så starkt fäste uppmärk
samheten vid sin person, berättar: 

Uppe i Himalaja finnes en plats 
med många härliga blomster, men 
slår du dig ner för att vila där, fal
ler du i sömn och vaknar aldrig 
mera. Folket, som bor i trakten 
däromkring-, inandas alltid doften 
av en viss ört innan de gå förbi 
platsen, för att dymedels skydda 
sig mot det skadliga inflytandet. 

Då man också varnade mig, tänk
te jag först, att blommorna måste 
vara giftiga, men folket sade, att 
detta nog inte var förhållandet, ty 
de som utsattes för deras påverkan 
dogo icke förrän efter tolv dagar 
och då icke till följd av blommornas 
inverkan utan helt enkelt av hun
ger1 och törst på grund av den lån

ga bedövningen. 
Just så är det med denna värl

dens ting; de äro icke onda i sig 
själva, men de bedöva oss, så att 
vi icke känna själens hunger och 
törst, oéh på detta sätt bliva de or
saken till vår andliga död. Och 
alldeles som människorna där uppe 
hava en annan ört, vars doft räd
dar dem från att bedövas, när de 
passera dessa blomster, håller oss 
bönen friska trots denna värl
dens lockelser. 

Stadsfullmäktige
valet. 

När detta läses hava stadsfullmäk
tigevalen börjat och andra kretsen re
dan gått till val. Ett utmärkande och 
i hög grad tilltalande drag hos årets 
valrörelse är dess lugn, dess hovsam-
het i agitationen. Det stötes icke i 
stridslurarne, inga personliga angrepp 
riktas mot de olika kandidaterna, man 
nöjer sig med utredande sakliga le
dare i tidningarne, en och annan in
sändare och annonser om kandidat
listorna. Allmänheten har icke, som ti
digare, den irriterande känslan av att 
partiledningarne betraktar den som 
en trög, samhälleligt ointresserad mas-
'sa, vilken man under klagosuckar 
måste bönfalla om hjälp eller under 
skrämmande tillrop driva fram till 
valurnorna. En högeligen angenäm 

förändring. 
Sedan valresultatet blivit känt, sko

la vi återkomma till de kvinnor, som 
tillförts den nya stadsfullmäktigere

presentationen. 

Om andlig omogenhet 
Av Marie-Louise Ingeman• 

En av det mänskliga umgängesli
vets högsta tilldragelser är att möta 
utpräglade personligheter, vilka, vida 
höjda över det ordinäras vardagliga 
mått, genom såväl sitt uppträdande 
som sin konversation giva intryck av 
andlig självständighet och mognad. 

Varhâlst en sådan personlighet in
finner sig i en krets, erfar omgivnin
gen oemotståndligt hans överlägsen
hets välde. Såsom genom ett troll
slag vidgas horisonten, samtalet får 
en betydelse och orden en valör som 
aldrig annars. Varje yttrande före
faller nytt, äger sin egen charm och 
skänker sin egen nya belysning åt tin

gen. 
På detta sätt såg ingen den eller 

den saken nyss, nu förefaller det med 
ens så självfallet att se den så -— åt
minstone så länge denna personlig
het eller minnet av hans ord utöva 
site inflytande över omdömet. 

Frågar man sig nu, varför denne 
ende var så mycket mäktigare, än 
alla dc andra, att han på en helt kort 
shrnd kunde ändra deras åsikter och 
få dem att se tingen med sin blick, 
blir svaret : han var i motsats till dem 
en personlighet, en individualitet. Vad 
han yttrade var icke ett konglomerat 
av andras åsikter, förvärvade i um
gängeslivet och tidningspressen, utan 
frukterna av den mogna eftertanken 
hos en själ, som ägde överblickandets 
förmåga och individualitetens själv
ständighet. Där andra skulle nöjt sig 
med att hänryckas eller uppröras av 
detaljer och lättjefullt kasta in i kon
versationen en redan sliten kliché, 
där hade han gjort sig mödan att 
studera hela händelseförloppet och i 
egen formulering frimodigt framläg
ga sitt eget resultat. 

Han var med andra ord sig själv. 
Och redan därför en sällsynthet. Ty 
må vi vi erkänna det — huru många 
människor besitta det solklara och 
dock så oerhörda modet att vara sig 
själva! Om så vore, hur många dö
da ord, hur mycket billigt ros och 
småaktigt klander skulle ej världen 

då besparas! 
Reflekterar man över orsaken var

för så många människor sakna den 
sälta, det säregna behag, som är per
sonlighetens kännemärke kommer 
man tillslutsatsen att det beror av två 
ting: av andlig lättja och av feghet. 

Vilken bottenlös avgrund öppnar 
sig icke bara i och med försöket att 
komma till grunden av folks åsikter. 
Ingenting kan göra en hopplösare 
stämd ifråga om mänsklighetens su
veränitet än att betrakta detta gung-
flv av lättjefulla och fega tankar var
på dagens opinioner slingra sig fram. 

"Det skall ju vara så bra" — 
"Det anses åtminstone dåligt" — 
Skall ! — Anses ! Om vi i stället för 
att anlita dessa bekväma ord ville va
ra litet suveräna själva i vårt andliga 
liv — över detta jag, som innesluter 
våra egna tankar och känslor och ta
ga en sak om hand inför oss själva 
och ställa den inför vårt eget rådslut. 
Om vi istället för att slå oss till ro 
med andras tycken ville fråga oss 
djupt och ingående, vad vår egen 
tanke, vår egen känsla säger oss om 
denna sak, denna person, denna hän
delse vi stå inför och sedan frimodigt 

och självständigt göra vår bekännel
se. 

Man kan vara övertygad om att 
ifall daVincis Mona Lisa i dag sattes 
upp inför världen såsom ett alldeles 
nytt konstverk, ingen människa skulle 
komma på den idén att förklara det 
som ett av de värdefullaste som nå
gonsin skapats. Även flertalet av dess 
nutida varmaste beundrare skulle san
nolikt gå det likgiltigt förbi. Men 
varför vågar nu i våra dagar ingen 
enda, med anspråk på den ringaste 
allmänbildning, resa ens den obetydli
gaste invändning mot konstverket r 
Varför ser nu envar undret i det gåt
fulla leendet, skönheten i handens un
derbara modellering, meningsfullhe
ten i vartenda penseldrag? Auktori-
tetstro! Mona Lisa har kanoniserats 
såsom mästerverk. 

I det dagliga och enahanda liv vi 
leva ställas vi icke så ofta inför oan
tastliga mästerverk, men i dess ställe 
stå vi mycket ofta inför situationer,' 
där vårt oftast tanklösa omdöme vä
ger ned antingen i det godas eller 
det ondas vågskål. 

En erfaren och omdömesgill publi
cist har skildrat den oerhörda för
våning, som grep honom då i en all
män församling alla referenterna så
som på givet kommando upphörde att 
skriva, så snart en viss talare begärde 
ordet. Såsom nykomling följde även 
han de övrigas exempel och lade ned 
pennan. Han väntade med spänning 
att få höra en dåres tal, men han fick 
i stället lyssna till en gammal klok 
&ch erfaren medborgares frimodiga 
försvarstal för principer, som enligt 
hans övertygelse skulle vara mest 
gagneliga för samhället. Mer och 
mer gripen av det rättrådiga och 
övertygande i framställningen, bör
jade han referera densamma. De öv
riga betraktade honom orörliga, med 
överlägsna och halvt medlidsamma 
blickar. Var så god, det var hans, en
sak, om han ville referera den gam
le pratmakaren! Men när nykom
lingen även vid nästa sammanträde 
fortfor att för sin tidning återgiva 
den förut ihjältigne talarens ord 
följde även de övriga, en efter en, 
hans exempel. Och "pratmakarens" 
förslag i en för samhället viktig sa
nitär fråga gick med glans igenom. 

Det ar vid dylika och liknande till
fällen i livet personligheten visar sig 
oersättlig. Finnes han, kan en god 
sak räddas, finnes han icke, kan även 
det värdefullaste arbete falla gagnlöst 
till jorden. Ty såväl i salongen som 
i det kulturella, politiska och praktis
ka livet är det han som tillvaratager, 
vidgar horisonten, ger livet färg och 
must och beslutet myndighet. 

Men vi äga för få personligheter. 
För få individualiteter, med själv
ständighet i omdöme och handling. 
Nationellt sett — förefaller det näs
tan som om vi vore blyga för vår per
sonlighet. Det är sannolikt ingen o-
vanlighet att bland svenskarna påträf
fa sådana naturer, som av ren blyghet 
dölja såväl sina kunskaper som sina 
tycken, när dessa senare skarpt av

vika från andras. 
Och detta är ofta till obotlig skada. 

Tv ingen dag förgår, utan att livet 
runt omkring oss ropar och ofta ro-
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par förgäves — efter människor, som 
veta vad de böra göra, och som stå 

f•),; ta i sin övertygelse. 
Men en sådan personlighet blir man 

icke på en dag. Och man blir det al
drig, om man ej genom tanke och 

eftertanke och sanningsenlighet gent

emot sig själv bygger vidare på -den 
grund naturen lagt inom en, och vars 

betingelser icke äro fullständigt lika 
någon annan skapad varelses betin
gelser, och som följaktligen ej heller 
kan få en med någon annan fullt 

likartad utveckling. Följaktligen kan 

icke heller någon annan fullända min 
andliga mognad utan blott jag själv. 

Ingen på mitt sätt erfara min uppfatt

ning av en sak eller en person, och 

ingen uttrycka min uppfattning. Den
na förmåga at känna och tänka indi

viduellt är en rikedom, en av de 
största i livet, som ingen borde ha råd 

att lämna obrukad eller o förräntad. 
Goethe kunde aldrig gå till vila, förr

än han lagt en ny tanke till sin dag 

— vi borde ej heller insomna med go

da samveten, förrän vi på ett eller an
nat sätt berikat vårt inre liv och där
med samlat en ny ljusstråle till from

ma för vår andliga mognad. 

Universella Broderskapet 
och 

Teosofiska Samfundet, 
Centrum No 3. Katherine Tingley, 

fortsätter sin verksamhet i ny lokal, St. 
Nygatan 3, 2 tr. Bibliotek, läsrum, littera
turförsäljning. Öppet varje onsdag kl. 
i/2 7—1/2 8 e. m. Samma tid lämnas upp
lysningar rörande Lotusarbetet för barn av 
Fröken Eufrosyne Collander samt medde
landen betr. Flickornas klubb för högre 
uppfostran av Fröken Olga Rubenson. 

K. F. U. K.-organisationerna i he 

la världen anordna den 12—18 nov. 
en allmän världsvänskap- och bö 

nevecka. Man vill skapa sympati 

de olika länd-erna emellan och väc 
ka önskan om samförstånd mellan 

olika raser och nationer med hän

syn till alla frågor som stå i sam
band med kvinnornas fulla frigö

relse och allmän samhällsvälfärd. 

* 

Barndomstolen i Newyork kom 

mer hädanefter att räkna även 

kvinnliga ledamöter. Juridisk ut 

bildning är icke nödvändig för dem 

men däremot god insikt i alla frågor 

som röra barnavärlden. 
* 

Från England meddelas, att den 

nyligen hållna allmänna metodist 

konferensen med övervägande ma 

joritet uttalat sig mot kvinnliga 

präster. 

/• 
Den hastiga utbredning, som 

"i'Blixt-Glans 
vunnit I konkurrensen med alla andra 
metallputsmedel, bevisar utan vidare dess 
enastående företräden framför andra. 
^ Begär -Bliit-Blans" hos Eder handlande. ^ 
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Stadshusets nakna 
porträttstatyer. 

När allmänheten tämligen uni

sont och alldeles oreflekterat ryg
gar tillbaka för Carl Eldhis förslag 
om att hans porträttstatyer av 

Strindberg, Fröding och Josephson 

skulle uppställas nakna i Stock
holms stadshus, ligger det något 

riktigt och förnuftigt i denna opi

nion. 
Dock är det tydligt att det icke 

är för nakenheten man ryggar, utan 

för det sammanhang vari denna ex
poneras. Naketskulptur är något 

mycket vanligt och över hela den 

b i l d a d e  v ä r l d e n  t o l e r e r a t  —  o c h  

beundrat. Ingen form är skönare 

och uttrycksfullare för marmorn 
eller bronsen än människokroppens 

egna linjer och formen erbjuder så

som sådan intet chockerande. 
Men vad som inbjuder till oppo

sition mot Carl Eldhs statyer är 

att man saknar den bärande idé, 

som kunde skyla nakenheten. Så
som de tre gestalterna nu presente
ras äro de endast porträtt i helfigur 

av tre nakna män — ingenting an
nat. Att dessa män äro diktare 

eller konstnärer förrådes på intet 

sätt av kompositionen. Skulptören 

förutsätter kanske att åskådaren på 

förhand vet detta, men har till yt
termera visso, föryatt intet misstag 

skall bli möjligt, koncentrerat sig 

på porträttlikheten. 
Det är just detta att p o r t r ä t 

tet blivit det centrala i Eldhs ge

stalter som gör paradisdräkten så 
svår att smälta. Icke nakenheten 

i och för sig. Ty vore det endast klä

derna som fattades., skulle exempel

vis Sindings bekanta porträttsta

tyer av Ibsen och Björnson utan
för Nationalteatern i Kristiania 

kunna betraktas såsom fullt till 

fredsställande verk. Och likväl äro 

dessa i bonjourfodral inknäppta ge

stalter ur skulptural synpunkt det 

mest misslyckade man gärna kan 
få se. De bli endast bonjourer, 

livlösa, uppblåsta, olinjerade kläd 
bylten, varpå Björnsons och Ibsens 

huvud eitta. 
Om det är minnet av dessa kläd 

bylten, som fört Carl Eldh på idén 

att skulptera de svenska stormän 

nen nakna förstår man odelat hans 

tankegång. 
Skada endast att han <>ke lyc

kats! 
Ty medan Sinding släppte det 

skulpturala ur sikte för kläderna, 

har Eldh lämnat idén därhän för 

porträttlikheten. Skall man skulp

tera naket i en sådan uppgift bör 

kroppen genom idealisering och 

symbolik så att säga göras osynlig. 

För att klargöra vad som härmed 

åsyftas kan man peka på Gustav 

Vigelands Abel, bur^n av sina ge

nier eller samme bildhuggares 

Beethoven, vilkens hela kraft och 

uttryck vilar i det mäktiga huvu 

det, de energiskt lyfta armarna — 

lyfta i en dirigents lidelsefulla rö 

reise under anförande av sin or

kester. 
Både Abel och Beethoven äro 

gripna såsom syn, mitt i brinnande 
gärning, i brusande evighetsflykt 

— Carl Eldhs gestalter däremot stå 

nyktert inför kameran. 

Skolreformen och 
våra barn. 

Några synpunkter i anledning av 
förslaget till skolreform av 

Fru Ragnhild Modin-Ringström, 
grundarmna av den svenska skolan 

i Berlin. 

II. 

Vår förebild — den tyska skolan. 

I vår västerländska kultur har di-

ciplinen, förmågan att inordna sig i 
en organisation, utvecklat sig på ori

ginalitetens bekostnad. Särskilt hos 

germanerna och alldeles särskilt hos 

preussarna. Denna tyskarnas egen

skap, militarismen, hax fört sitt folk 

till höjden av makt och rikedom — 
och gjort hela världen till dess fien

der. 
Vår skola, den högre såväl som 

den lägre, har allt från reformatio

nen fått sina mäktigaste impulser 

från den tyska. Och denna tyska sko

la har från den tid, då t. o. m. Luther 
som väl inte var någon dålig lär

junge ! — fick prägel av sitt folks ka

raktär: militarism och uniformitet. 
Ännu för några år sedan, då jag 

var bosatt i Tyskland, berättade barn 

från de tyska folkskolorna, att de 

måste kunna lärobokens ord utantill! 

Somliga saker, t. ex. geografiska 

namn, skulle de hälst läsa opp både 
fram- och baklänges. Stryk utdelades 

väl inte så rikligt som på Luthers tid, 
men stryk var dag i klassen hörde till 

ordningen. 
Lärarna brukade slå eleverna med 

linjalen, vanligen på fingrarna. Inte 

sällan blev slaget för häftigt för linja 

len, som gick av. Barnen vågade 

knappast klaga för föräldrarna. Och 

dessa vågade ingen anmärkning göra. 
De, som försökte, blevo stämda och 

dömda för "Beamtenbeleidigung", 

Såsom representerande ett allvar

ligt och renhjärtat arbete äro de 

varken fula, oanständiga eller choc 
kerande, men de äro icke heller en 

konstnärs inspirerade verk. 
Det djärva greppet fordrar det 

överlägsna utförandet, den bärande, 

betvingande idén. Gör man bara 

porträtt av bekanta är det nog säk

rast att även till övriga delar vand

ra vardaglighetens väg — i bon
jour eller kavaj blir ju sedan en 

etikettsfråga som sannolikt Carl 

Eldh på egen hand kan ge en fullt 

plausibel lösning. 

d. v. s. förolämpning av ämbetsman. 

Även de snällaste flickor medgåvo 

ogenerat, att de flera gånger fått 

stryk i skolan. 

I folkskolornas lägre klasser var 

timmarnas antal sex till sju dagligen, 

och dessutom gåvos långa hemläxor. 

Barnen voro bleka, allvarliga och 
'viktiga." De saknade den lekfullhet 

och munterhet, som annars brukar 

tillhöra deras ålder. 

Det föreföll, som om deras högsta 

ideal vore dygdemönstret, som lyc
kas komma ihåg alla förordningar 

och följa dem alla. Barnen använde 

talesätt, som de tydligen lärt sig i sko

lan. De yttrade sig gärna, som en 

tyska uttryckte det, "grossmächtig" 

d. v. s. högviktigt! 
Jag hade det intrycket att Berlins 

folkskolebarn hade jämförelsevis go

da kunskaper. Det finns dock ett för

hållande, som kastar ett förfärligt ljus 

över den tyska skolan # och dömer 

den, som visar, att den har begått ett 

psykologiskt misstag. Varje år före
kom, åtminstone före kriget, själv

mord av skolbarn. Jag har nu ej 
kvar statistiken, men det förekom fle

ra "Schülerselbstmord" (självmord 

av skolbarn) årligen. Naturligtvis de 

flesta i de högre klasserna, men t. o. 
m. tioåriga folkskolebarn togo sitt liv 

av fasa för skolan och betygen. 
Detta är den fostran, som skulle 

göra barnen dugliga för livet! 

Jag kände en liten flicka, som, 
trots fruktan att få anmärkning för 

bortovaro från skolan, ibland inte vå

gade gå fram till skolan på morgonen, 

utan vände hem igen. 
Betygen, examen hade blivit da-

moklessvärdet, som hängde över ung

domens huvud. 
En tysk dam karakteriserade ten-

densen med de orden: "Här i lan

det nå vi snart den tid, då den sista 

examenslösa människan blir avrät

tad !" 
* 

Skola vi alltjämt uppfatta den tys

ka skolan såsom ideal? Skola vi än

nu mer än förr inpina våra barn i 

militarismens tvångströja, i stället för 

att ge dem frihet och glädje? 

* * * 

Om vår skola skall reformeras, så 

skall det göras åt rätt håll. Vi ha ut
gått från reformationens skola, sär

skilt den tyska, som var en tvångs

anstalt, där barnen med stryk skulle 

straffas för arvsynden, där deras na

tur skulle förkvävas och studierna 

skulle vara ett straff. 
I andra länder, Amerika och Eng

land, har man följt andra principer 

för uppfostran : att den skall ske, 
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inte genom tvång, onatur och tråkig

het, utan efter barnens natur. Eng

land och Amerika ha fostrat den vi

ta rasens på en gång handlingskraf

tigaste och vidsyntaste människor. 

Hårdhet och tvång äro dåliga upp

fostringsmetoder. 

Ju större skolor, dess mera tvång 
och drill, dess mer hårdhet och ofrihet. 

I statens skolor frodas förordnin

garna. Förr lämnades i våra skolor 

mer frihet åt lärarna, som handledde 

ungdomen i vetenskaperna. Man ha
de aktning för lärdomen, och person

ligheten fick göra sig gällande. Ju 
mer skolorna underläggas en central

styrelse, dess mer uniformeras den, 

dess mäktigare och farligare bli för
ordningarna, dess mindre tillåtes nå

gon självständighet, någon person

lighet inom undervisningen att exi

stera. 
(Forts.) 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Kprsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

Fredagen den 10 november 
väljer 

Tredje valkretsen. 
Rösta dä med de valsedlar, som ha följande utseende: 

Vid stadsfullmäktigevalet: 

De Borgerlige 
Jansson, Birger, handl., 

stadsf. 

Ahlberg, Karl, komminister, 
stadsf. 

Erlandsson, Erl., direktör, 
stadsf. 

Lindqvist, Johan, folkskol
lärare, stadsf. 

Johansson, Leander, bygg
mästare, stadsf. 

Nilsson, Aug., sjökapten, 
stadsf. 

Öhrvall, John, handl. 

Öhrvall, John, handl. 

Vid elektorsvalet: 

De Borgerlige 
Florén, Bernhard, grossh. 

Brunnander, Nils, ingenjör 

Blixt, K. S., handl. 

Hulthén, Ture, folkskollär. 

Folmer, Tyra, fru 

Ahlberg. Karl, komminister 
Olson, John E., skeppsred. 
Jansson, Birger, handlande 
Hansson, Olof H., dir. 
Christiansson, Alma, sjuk' 

sköterska 
Blixt, K. S., handlande 
Traung, Olof, sjökapten 
Helgesson, Alfred, handl. 
Björkman, Th., sjökapten 
Albrektson, Martin, fabrikör 
Othenius, Annie, fröken 
Öhrvall, John, handlande 
Lignell, R. E, kammar

skrivare 
Nyberg, C. V., folkskol-

Stiller, Emil Th., poliskon
stapel 

Valet sker samtidigt till stadsfullmäktige- och elektorsförsamlingen. 
Vänd Eder till Borgerliga Valförbundets byrå, Erik Dahlbergsgatan 3, telefon 5106 

och 7927 och begär upplysnipgar. 
DBS. Stadsfullmäktige- och elektorsvalsedlarnas olika uppställ

ning och se till att sedlarna icke förväxlas vid valet. 

Ericsson, Eric, sjökapten, 
Sveag. 12 

"2 rum och kök". 
Spårvägarnes tomma sparbössa. 

När Fiullton gjorde sin ångmaskin 

odh Bditsion sin istidkkontaikt var det 

för att underlätta livets vedenmöda 

för människorna. Alla uppfinnare 

odh konstruktörer, som lagt ett nytt 

plus till teknikerns odh komnmiuniitka-

tionens utveckling ha haft samma 
mål i sikte — att göra livet lättare. 

Men den som uppfann den dub-

belkopplade spårvagnen — bland 

allmänheten gående under den 
gängse och av något kvickhuvud 

skapade (benämningen "2 rum och 
kök" — tyckes ha uppbjudit all sin 

fantasi för att göra en spårvagns

resa så vedervärdig som möjligt. 

Vagnen är ju också tillkommen 

mindre för allmänheten än i syfte 

att spara in en konduktör för spår
vägsbolaget. Frågan är nu endast 

om detta är en lönande sparsam

het. 

Allmänheten tycker nämligen in

te om denna vagnstyp. Och när all

mänheten icke vill, så vill den ej. 

Den demonstrerar även sin ovilja 

genom att vid alla tillfällen, då en 

annan vagn står till buds, låta den 

gå sig förbi. 

Och varför? — För det första 

emedan denna vagn har sitt eget 

privata reglemente. Man vill efter 

gammal vana stiga på där bak, men 

där finns ingen plattform. Man 

skyndar till mitten, där konduktö

ren står, i hopp att slippa in där 

men motas obönhörligt tillbaka. 

Påstigningen sker nämligen endast 

å främre plattformen vid föraren! 
Bara detta är ju apart och förvir

rande! Men därtill kommer såsom 

en andra olägenhet, att denna vagn 

också är obekväm. Sedan man väl 

Kobbs 
Thé 
är alltjämt 

marknadens 
förnämsta 

kommit upp på främre plattformen, 

kanske tungt lastad med paket, ön
skar man möjligen pausera en stund 

på det tomma området kring föra

ren. Men detta är ej tillåtet. Man 

måste, vilket man vill eller icke, in. 

tvärsigenom hela den främre vag

nen till "köket", kämpa sig fram 
genom en mur av människor till 

konduktören för att med en tredje 

hand (eftersom de två äro uppta? 
na av paket, som man ingenstädes 

kan lägga ifrån sig) betala avgif 

ten. Och sedan får man ändå inte 

ro. Man köres åter tvärsigenom 

en ny människomur iväg till de'1 

bortre vagnen, där man kanske 

knappast hunnit sätta sig ned, forr 

än man efter allt springande, traB 
pande och knuffande med andra 

passagerare, som i likhet med e 

själv troppat av och an för att [ 

tala sin avgift, just är framme 
vid 

sin hållplats. Det är överflödigt»" 

tillägga, att i stället för god hjaf 

spårvagnsresan blivit en enda oa^ 

bruten anledning till förargelse, o 

att det är med odelad tillfredss ̂  

leise man ånyo känner den »s 

marken under sina fötter. ^ ^ 
Vi äro kanske en smula för °r^ 

skämda med bekväma spel_rva^ n 

här i Götdborg för att plötsligt 11 

na acceptera en så bakåtsträvan 

typ som den dubbelkopplade 
nen är sannolikt i både allma® 

tens och konduktörernas ög°n 

Och ändå skola vi ju ha i° • 
i TVt I»" 

vagnar till av den sorten. ^ 
säkerligen i så fall de enda 2 ^ 

och kök som få stå tomma 1 ^ 

kuriösa dagar. Ragna Pcie 

Möbler, Möbeltyger, Gardi"®r' 
Gångmattor, Flossamatto;s 

Allt handgjort, konstnärligt, varaktigt och i förhållande till g0f£, 

KONSTFLITEN, gamla iiögskolan,_G 
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Där sol och hav... 
Tvenne danska barnsanatorier. 

Av H. A. 

Slàllands norra kust anses erbju-
J. allra bästa möjligheter for 

d av skrofulösa barn. Där ha 
l å t>å relativt kort avstånd från 

varandra» placerats icke mindre än 
stora sanatorier for barn, lidan-

Ue 
v g. k. körtelsjukdomar. Det 

de/tl Hellebaeks sanatorium för 

A-rofu'lösa gossar från tuberkulöst 

mittade hem, synes mig vara ldea-

ZZ « d?lik vàrdanstalt- °et 
... tjugufem år gammalt och har 

"der alla dessa år haft samma fö

reståndarinna, fröken Lohse, som 1 
Danmark anses som den förnämsta 

förmågan inom sitt område. Hem-
net tycks också till stor del vara 
hennes skapelse, ett det vackraste 
bevis för vad energi och karlek till 

uppgiften kunna åstadkomma. 

Vid den vackra landsvägen, som 

slingrar sig fram längs kusten, från 
Helsingör och ända upp till Själ-
lands nordvästra udde vid Gilleleje 

och Nakkehoveds fyr, ligger, unge-

fär sex kilometer från Helsingör, 

Hellebaeks sanatorium så gott som 
dolt för alla passerandes blickar 

bakom en mer än manshög, oge

nomträngligt tät almhäck. Denna 
utgör ett präktigt skydd, icke blott 

för förbifarandes blickar, utan även 

för landsvägsdammet. 
Sanatoriet består av två långa 

envåningshus, vardera innehållan

de, utom leksalar, sjukrum o. s. v., 

J jättelik sovsal i hela husets 

bi edd. Under dagen stå rader av 

fönster i salens båda långsidor öpp
na, gardinerna fläkta, och sol och 

luft strömma in i de med 35 pryd
liga små järnsängar fyllda salarne, 
som även nattetid väl ventileras. 

De båda envåningshusen förenas 

genom ett mittelhus, sanatoriets 

tvättinrättning och badanstalt, som 
dagligen under hela året användes 

av samtliga hemmets invånare. In
tet tern får på aftonen krypa 1 säng 

utan en grundlig tvaltvagning, be
handling med tempererad dusch, 

tandborstning o. s. v., och i badin

rättningen äger varje morgon svalg
undersökning samt • total besikt

ning" av varje barn rum. 

''Är det icke en vacker tanke att 

varje barn går rent i sin säng , sä
ger föreståndarinnan med ett soligt, 

humoristiskt leende. 

I badsalarna förvaras 70 nysteri-
liserade svalgunder sökningsinstru

ment, vilka, liksom varje barns 

samtliga tillhörigheter, bära ett be

stämt nummer. 

Gå vi sedan genom den rymliga 

matsalen, komma vi ut till en här
lig lekhall, avsedd att användas vid 

allt för ogynnsam väderlek, men så 

vitt möjligt tillbringas så gott som 

hela dagen utomhus. 
1 hallen stå 70 par filtskor i mi-

litäriskt led, vart par på sin num

rerade ruta. 

Utomhus möter oss dock den 

kanske mest tilltalande anblicken. 
En härlig strandträdgård, terassfor-

migt sluttande ned mot sundet och 
skyddad mot vinden av en mer än 

manshög brädvägg. Marken består 
av grovt grus, och i detta ha gos

sarna, med ledning av förestånda

rinnan, grävt djupa, rymliga grot
tor, planterat strandhavre och and

ra strandörter kring grottonas kan
ter och ha där de allra bäst vind-

skyddade lekplatser. Längre ned 
mot stranden ha de burit upp den 

finaste vita sand till ett härligt lek
fält, omfattande 40 meter i längd 
och 20 meter i bredd. Här tumla 
väl ett femtiotal blåklädda glada 
småpojkar om i strålande solsken. 

Leksakerna bestå av en mängd hyv
lade stockar i olika längder och i 

passande storlekar för att av dem 
bygga kanoner, hus, bryggor etc. 
Dessa leksaker anses av fröken 
Lohse vara särdeles lämpliga, då de 

äro allt för tunga att slås med, men 
duga att pröva krafter och utveckla 

fantasi med. 

Varje dag under sommaren, även 

regn- och stormdagar, bada samt

liga barn i havet i bassängen med 

för olika åldrar avpassat djup. 
Dagens måltider äro många och 

rikliga, och efter var och en av dem 

idkas en timmas stillasittande lek 

eller vila — näringen anses på så 
sätt bättre komma de klena barnen 

tillgodo. Sanatoriets egen köksträd
gård och hönsgård lämna goda bi

drag till förplägnaden, och riklig 
mängd av växtmargarin ersätter le-

vertran oefh andra förr använda me
diciner vid de skrofulösa barnens 

vård. 

I Köpenhamn kan varje behövan

de familj för sin skrofulöse son av 

fattigvård eller sjukkassa erhålla 

hjälp till anskaffande av de tre oli
ka slag av skodon, som, utom lä

karintyg, är det enda villkoret för 
en tre månaders vistelse vid Helle

baeks sanatorium för gossar. 

Sanatoriet underhålles av dona

tioner oe'h privata bidrag, men har 

numera även underhåll av stat och 
kommun. Vistelsen där är avsedd 

att räcka tre månader, men kan 
även vid behov förlängas eller åter

upprepas. — 

Från Hellebaeks sanatorium till 

Prinsesse Margaretas Kystsanato-

rium vid Hornbaek ha vi en knapp 
mils väg. Detta har varit den sven

ska koloniens i Köpenhamn bröl

lopsgåva till vår svenska prinsessa 
Margareta, då hon för cirka tre år 

sedan fick Danmark till sitt nya 

fosterland. 
Detta hem är avsett för trettio 

barn av båda könen i åldern 2 13 
år, med företrädesrätt för barn a\ 
svensk familj. Hemmet är vackert 

beläget inom en stor trädgård, där 

varje barn har sitt eget lilla träd

gårdsland. Hela huset gör ett 
svenskt intryck, alla gardiner äro 
alster av svensk hemslöjd med klara 
färger, och i matsalen prydas de 

ljusa, enfärgade väggarna, utom a^ 
prinsessan Margaretas ibild, av gla 
da Carl Larssonstavlor i reproduk

tion. 
För närvarande vårdas i hemmet 

tio svenska och tjugu danska barn, 
men de svenska fosterländska sån

ger, varmed vi hyllades vid vår av

resa, klingade dock i viss mån da-

naiserade. — 
Bland hemmets inventarier fanns 

full vinterutrustning av halländsk 
s. k. tbindslöjd till trettio barn, och 

denna, en gåva av en svensk dam, 
som lovat att under hela sin levnad 
förnya den vid behov, utgjorde så

väl föreståndarinnans som hennes 

medhjälparinnors stolthet. 

Vid Hornbseks härliga strand ba
das dagligen, och föreståndarinnan 

och hennes fyra duktiga unga skö
terskor, alla bildade flickor, ägna 
sig med arbetsglädje och friskt mod 

åt sitt krävande kall. Hemmnis »tia 
arbeten utföras av sex bildade kvin
nor, vilka utom barnhemmets alla 
sysslor, även ha hand om trädgård 

och hönseri. 

Även vid detta sanatorium är 

vårdtiden beräknad till tre måna
der, och året runt inkomma ansök
ningar för små sjuklingar, vars vis

telse i det soliga hemmet vid ha
vet, kanske rätt ofta blir ett av de 
små skyddslingarnas vackraste 

barndomsminnen. • 

Hav och skog, en mild luft och 

kärleksfull behandling förena sig 
på dessa Själlands vårdanstalter för 

klena barn till ett starkt värn mot 

tuberkulosen, folkfienden. 

En ny fred! 
"Internationella kvinnoförbundet 

för fred och frihet" propagerar ge
nom sina avdelningar i olika länder 
för en revidering och lindring av de 
hårda villkor, på vilka de "1 världskri

get besegrade folken köpte freden. 
Förbundet riktar en varm vädjan till 

alla tänkande och ansvarskännande 
kvinnor att samla sig till en oböjlig 

fordran på en ny fred; grundad på 
ömsesidig god vilja att återställa 

världsekonomien och rädda den ge

mensamma kulturen. 

Den aktuella fredsrörelsen vilar till 

stor del på lösandet av praktiskt-eko-

nomiska frågor, som angå hela värl
den. Såsom ett led i denna aktion 
har Kvinnornas Fredsförbund utlyst 

en ny kongress i Haag den 7 dec., i 
uteslutande syfte att göra propagan
da för en snabb och opartisk, av före
gående bestämmelser obunden lösning 

av de.stora ekonomiska problemen. 

För att kunna realisera denna trän

gande fredsaktion har Förbundet i 

alla länder igångsatt en insamling, 

grundad på varje lands myntenhet. 
Här i landet handhaves insamlin

gen av''Svenska avdelningen av In-

Förtroendet. 
Av ti-t H-n. 

h^et kan bli för mycket, för stort, 
för närgående och intimt. 

Man gömmer en hemlighet därin
ne, som legat och legat och liksom 
grott fast med ens inre varelse, nå

got som åren förskansat med en oge

nomtränglig mur. 

Att uppslita detta, att riva ned mu
ren, att kasta mask efter mask och 

vandra genom redan genomlidna min
nen i sitt inre liv för att plötsligt i 
dagsljuset för ett främmande öga 
blotta detta, som var ens glädje, ens 

sorg, ens djupaste hemlighet — vilka 

outhärdliga kval efteråt! 

Man var svag, man förrådde något 

som icke borde förrådas. Och det 
är nu redan omöjligt att kalla det till

baka. 

Orden, en gång utsagda, en gång 

bragta till liv i ett annat medvetande, 
stå där som en eldskrift, som en et
sad bild av det nyligen i mörkret 

och glömskan inneslutna. Jag är icke 
längre ensam om min hemlighet 
jag har redan utsagt något, kanske 

icke allenast om mig själv, utan även 
om någon annan — en som måhända 

borde varit mig helig, därför att han 
en gâi-.g varit mig oändligt kär. I ett 

enda ödesdigert ögonblick har jag 
störtat åls tysta arbete, omintetgjort 
min sjäis alla övervinnelser och våld
fört mig på ett minne, som hittills 

legat förseglat och orört i min själ. 

Det är något fruktansvärt i detta. 

Att ha ägt en kär, en förtrogen, vil

kens liv man kommit nära, och sedan, 
då någonting inträffar, som sönder
sliter ens kärlek, ens förtroende, icke 

ha mod att lida och tiga och kom
ma över, utan obehärskat bryta ned 

alla diskretionens fina skrankor och 
till främmande rättskipning utlämna 
ett mål mellan en annan och sig själv 

och skapa en opinion mot en männi
ska, som icke kan få ett tillfälle att 

försvara sig. Hur förfärligt, att så 
med sina händer våga vidröra veder

gällningens lag, som vilar allenast i 

Guds hand. 
En människa har begått ett fel e-

mot 111ig — och jag svarar med att 

begå något ännu värre mot henne, 
— ett brott. Jag vill försvara mig 
genom detta — men förklarar blott, 

att jag är en ovärdig. Det förtroende 
jag nyss lämnade inneslöt ett förrä

deri. 
Ångern kommer, men för sent. 

I Kanske dock icke för sent för att 

jag skall lära mig att en annan gång 
bära mina hemligheter tigande och 
ensam gå min väg genom sorgernas 

mörka portar till större klarhet och 

större frid. 

ternationella kvinnoförbundet for 
fred och frihet", vilken har sitt sek

retariat, Smålandsgatan 42, Stock

holm. 

Stöd det goda företaget 

namn och en fredskrona! 

edert 

Iii "Xn 

LUX för fintvStt. 
krymper ej ylle. 

SUNLIGHT för stortvSrt 
och allmän rengöring. 

R 1 N S O tvättar ulan 
gnuggning, utan kokning. 

! 
) 
I 

I 

S U N L I G H T  
P R E S E N T E R  

f, tor 

TOMMA KARTONGER 
mswvw 

40 Till förbrukare av våra välkända tvättmedel SUNLIGHT. LUX och RINfeOkomma 

vf att skänka bort presenter i varor pé följande villkor: 
Erbjudandet gäller frän den 6 november 1922 och pågår under en obestämd ttd. 

dock icke mindre än 12 mänader. Det kan därefter indragas när som helsl under 
förbehåll, att vi lämna underrättelse därom en ménad I förväg I de dagliga tid-

ningarna. 
JP Till alla förbrukare, som genom sin handlande skicka till oss följande anta! kar« 
longer, tillhörande SUNLIGHT. LUX eller RINSO som köpts sedan 6 november 1922 
och före avslutandel av annonseringen, skola vi sända presenter, som kunna övfiftas 
frän illustrerade kataloger i handlandenas butiker. Presenterna variera f värde efter 

antalet kartonger som insänts. 

S u n l i g h t .  15 30 45 60 Sunlight. 
Lux. Rinso. 18 20 30 40 Lux. Rinso. 

25 50 75 100 
Anm.: 2 halvpaket LUX räknas som t. 

j0 Presenterna äro utvalda med stor omsorg och torde tillfredsställa de meJl skilda 
smakriktningar. Många av artiklarna äro lämpliga för barn. 

De närmare bestämmelserna rörande värt erbjudande finnas flllgSnglJgo hos 
Eder handlande eller skickas direkt till Eder frän oss, om sä önskas. 

I 

I 

11,000 KR. 
EXTRA" PRISER 

^ Förutom ovannämnda presenter skola vi. efter slutad annonsering 
à tid, varom underrättelse i tidningarna kommer att ske senast den 5 
oktober 1923. utdela särskilda kontanta priser till de 23 personer, 
som, under tiden annonseringen pågår, skicka in till oss största antalet 

tomma kartonger. Dessa priser äro: 

l:sta p ns 

2:dra „ 

3:dje .. 

20 st. 4:de 

Kr. 5,000: — 
.. 2,500:— 
.. 1,500:— 

i . IOO: — j-arde 

jO I händelse flera än en person Inskickar samma antal kartonger, 
komma ifrågavarande priser att fördelas emellan dessa personer. 
^ Namnen pä de personer som vinna ovanstående priser, komma att 
tillkännagivas i de dagliga tidningarna, sedan våra böcker vederbör, 

ligen blivit genomgångna av Notarius Publicus. 
£> Endast de beslut, som fattats av Sunlight Säptvél A.-ß. tillsammans 
med Notarius Publicus i någon fråga rörande denna offert, äro giltiga. 

Benäget anmoda Eder handlande att visa Eder en illustrerad katalog. Om så 
önskas, skolo vi sända ett exemplar direkt till Eder vid emottagandei av nedan-

stående kupong vederbörligen ifylld. 

! 

Jag har läst Eder annons om Sunlight presenter för tomkartonger 

i och beder Eder skicka mig bestämmel

serna över Edert erbjudande samt en illustrerad katalog över de presenter 

som komma att utdelas. 

Namn : — 

Adress : 

SUNLIGHT SÀPTVÀL AKTIEBOLAG 
GÖTEBORG 

I 
I 

J\R NI VILLRÅDIG vid valet av present 

till en god vän så giv henne ett prenu

merationskvitto å 

KVINNORNAS TIDNING! 

Hjärtats Dualism. 
Paralleller ur saga, dikt och verklighet. 

Av 

Beatrice Zade. 
(4) 

Bürgers kärlek tycks i själva ver

tat ha haft ovanlig styrka och glöd. 
Det bevisa jämte breven till de när
maste vännerna och flera skrivelser 

efter Mollys död även de många skö-
na dikter, i vilka han gav sitt kvalda 
hjärta luft och besjöng den älskades 

We och yttre företräden. Hans 

Molly-sånger" höra till den mest 
fulländade kärlekslyrik, som någonsin 
skrivits, och i fråga om omedelbar 
makt över språket ha de knappast 
överträffats av någon tysk diktares 

alster. Till de bekantaste höra exem
pelvis "Abendphantasie eines Lieben-

den , 'Das Mädel das ich meine , 
'Liebeszauber", "Mollys Wort" och 

Jämför allt elegien "Als Molly sich 
losreissen wollte", som skildrar skal-

' ,ens flammande lidelse i sådan färg

prakt, att man icke utan skäl sökt 

jämnställa den med Salomos Höga 

Visa. 
I det Biirgerska äktenskapet tycks 

det aldrig ha varit tal om skilsmässa, 

och Dorette kunde icke klaga over o-

vänlig behandling varken av make 
eller syster. Likväl är det säkert, att 
hon kände sig tillbakasatt och djupt 
led under det onaturliga förhållan
det. De bägge andra sågo detta och 

uppbjödo allt för att frigöra sig från 
sin olycksaliga böjelse. De försökte 

ömsesidigt bedraga varandra genom 
att låtsa sig kalla och likgiltiga dier 

strävade efter att förälska sig pa an
nat håll och sålunda "bota karlek med 
kärlek". Men det var alltsammans 

förgäves. Molly avvisade alte friare, 

och Bürger sönderslets allt våldsam

mare av sin passion för henne Var 

kärlek", skrev han år i779 * Goc-
kingk, "är icke den högsta flodens 

brusande, vilket endast räcker he t 
korttid. Ack, sedan fem ar tillbaka 

vet jag icke av någon, och hon lika 

litet Vi ha kommit sa djupt ne , a 

de, för oss icke finns någon mojhg-

het att komma upp mera t detta livet. 

Nunc scio, quid sit amor. 

Slutligen insåg Molly, att allt mot

stånd var fåfängt, och slöt med Do
rette en kompromiss, liknande den, 
som enligt sagan en gång ingicks 1 

Glädjedalen nedanför slottet Glei
chen. "Hade min lagvigda maka," 

säger Bürger i sin bikt, "varit av van
ligt slag, varit mindre överseende och 
ädelmodig, så hade jag säkert för län

ge sedan gått under och icke nu kun

nat skriva dessa rader. Det, som 
världsliga lagars egenmäktighet icke 
skulle ha medgivit, det ansågo sig tre 
personer ha rätt till för att allesam

mans rädda sig från fördärv. Den 
kvinna jag var gift med beslöt att 
blott inför världen kallas min hustru 
och den andra att i hemlighet vara 

det." Denna problemets lösning à 'a 

"Stella" tycks ha givit åtminstone 

Bürger inre lugn. Han sjöng inga 
klagande kärlekssånger mera och 

återvann till en del mod och levnads
kraft. För de bägge systrarna däre
mot var sakernas nya tillstånd be

mängt även med kval och ve. Do-
rettes hälsa blev allt mera angripen, 
och Molly måste snart ljusskygg sö
ka hemliga stigar för att dölja följ
derna av sin kärlek. "Detta förhål

lande", säger Bürger i sin bikt om 
den äktenskapliga kompromissen, 

"medförde visserligen mera frid 1 al
las våra hjärtan, men skapade också 

en annan synnerligen svår och pin

sam förlägenhet". 
I själva verket var det Bürgerska 

äktenskapet från denna tid ända till' 
Dorettes död — överenskommelsen 

torde ha träffats omkring år 1780 
— bigamiskt. Molly gav år 1782 li
vet åt en "skön, talangfull" gosse, och 
Dorette fick något senare en dotter. 
Bägge barnen hade Bürger till far. 
Genom nära anhörigas bistånd för

blev sonens börd länge en hemlighet, 
och om än samlivet i det Bürgerska 
hemmet gav anledning till åtskilligt 

prat, så visste dock endast de allia 

intimaste vännerna med bestämdhet 

något om det. 
Bürger själv har både i dikt och 

brev ständigt bemödat sig att mar
kera sin gränslösa, obetvingliga kär
lek till Molly och gärna framställt 

förbindelsen med Dorette som ska
pad endast och allenast av pliktkäns
la. Om dualismen i sitt hjärta hai 

han blott indirekt yttrat sig. Likval 
är det otvivelaktigt, att en sådan 

fanns, ty han var varmt fästad vid 
sin första hustru och nämner henne 
aldrig annat än med största aktning 

och tacksamhet. "Genom det, som 
varit", skriver han sålunda efter hen
nes bortgång, "ha vi i intet avseen

de blivit sämre, och vi kunna beröm
ma oss av att icke desto mindre va

ra uppskattade och avhållna av goda, 
ädla människor. Mitt 'samvete kan 

icke förebrå mig, att jag för den 
skull 1) varit en mindre öm make mot 
min avsomnade Dorette, än jag an

nars skulle varit. När som helst kun
de jag fråga henne om jag på minsta 

sätt bemött henne ovärdigt eller kär-

lekslöst, och det kommer jag även 
att kunna fråga på andra sidan gra
ven utan att behöva befara någon 

berättigad anklagelse." 
Sommaren 1784 avled Dorette, och 

följande år vigdes Bürger vid henne, 
som han kallade "die Ganzvermählte 

meiner Seele." En kort tid av ogrum
lad lycka — den enda i Bürgers 

glädjelösa liv — var dem beskärd, 
men redan julen 1785 avled Molly 
i barnsäng. Den salighet han erfarit 

på grund av kärleken till 
! ) D .  V .  

Molly. 

i äktenskapet med henne, den förfär
liga smärtan vid hennes död har den 

beklagansvärde skalden upprepade 
gånger på det mest gripande sätt be

sjungit. En sådan strof som den

n a : 2 )  

"Ist es wahr, was mir begegnet? 

Oder Traum, der mich betört, 
Wie er oft den Armen segnet 

Und ihm goldne Berge regnet, 

Die ein Hahnenruf zerstört ? 

Darf ich's glauben, dass die Eine, 

Die sich selbst in mir vergisst, 
Den Vermählungskuss mir küsst? 

Dass die Herrliche die Meine 
Ganz vor Welt und Himmel ist? 

är väl ägnad att breda ett förso
nande skimmer över ett ömhetsträng-
tande, obehärskat hjärtas villfarelse 

och bryta udden av all rättfärdighe

tens dom, även om man helt och hål
let bortser från den hårda botgöring, 

varmed Bürger i sitt olycksaliga tred

je äktenskap fick gälda det förflut

na. 

2)UT :  "Hohes Lied von der Einzigen 
in Geist und Herr empfangen am Altar 
der Vermählung". 
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Östra Larmgatan 3 Tel. 18795. 

par förgäves — efter människor, som 
veta vad de böra göra, och som stå 

f•),; ta i sin övertygelse. 
Men en sådan personlighet blir man 

icke på en dag. Och man blir det al
drig, om man ej genom tanke och 

eftertanke och sanningsenlighet gent

emot sig själv bygger vidare på -den 
grund naturen lagt inom en, och vars 

betingelser icke äro fullständigt lika 
någon annan skapad varelses betin
gelser, och som följaktligen ej heller 
kan få en med någon annan fullt 

likartad utveckling. Följaktligen kan 

icke heller någon annan fullända min 
andliga mognad utan blott jag själv. 

Ingen på mitt sätt erfara min uppfatt

ning av en sak eller en person, och 

ingen uttrycka min uppfattning. Den
na förmåga at känna och tänka indi

viduellt är en rikedom, en av de 
största i livet, som ingen borde ha råd 

att lämna obrukad eller o förräntad. 
Goethe kunde aldrig gå till vila, förr

än han lagt en ny tanke till sin dag 

— vi borde ej heller insomna med go

da samveten, förrän vi på ett eller an
nat sätt berikat vårt inre liv och där
med samlat en ny ljusstråle till from

ma för vår andliga mognad. 

Universella Broderskapet 
och 

Teosofiska Samfundet, 
Centrum No 3. Katherine Tingley, 

fortsätter sin verksamhet i ny lokal, St. 
Nygatan 3, 2 tr. Bibliotek, läsrum, littera
turförsäljning. Öppet varje onsdag kl. 
i/2 7—1/2 8 e. m. Samma tid lämnas upp
lysningar rörande Lotusarbetet för barn av 
Fröken Eufrosyne Collander samt medde
landen betr. Flickornas klubb för högre 
uppfostran av Fröken Olga Rubenson. 

K. F. U. K.-organisationerna i he 

la världen anordna den 12—18 nov. 
en allmän världsvänskap- och bö 

nevecka. Man vill skapa sympati 

de olika länd-erna emellan och väc 
ka önskan om samförstånd mellan 

olika raser och nationer med hän

syn till alla frågor som stå i sam
band med kvinnornas fulla frigö

relse och allmän samhällsvälfärd. 

* 

Barndomstolen i Newyork kom 

mer hädanefter att räkna även 

kvinnliga ledamöter. Juridisk ut 

bildning är icke nödvändig för dem 

men däremot god insikt i alla frågor 

som röra barnavärlden. 
* 

Från England meddelas, att den 

nyligen hållna allmänna metodist 

konferensen med övervägande ma 

joritet uttalat sig mot kvinnliga 

präster. 

/• 
Den hastiga utbredning, som 

"i'Blixt-Glans 
vunnit I konkurrensen med alla andra 
metallputsmedel, bevisar utan vidare dess 
enastående företräden framför andra. 
^ Begär -Bliit-Blans" hos Eder handlande. ^ 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,650,000: 

Notaria t avdelning. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

Toalettsilver 
Handgjord tillverkning 

DC-Tbidezsan 
Hovjuvelerare 

Östra Harring. 41. Oöiéborg. 

Stadshusets nakna 
porträttstatyer. 

När allmänheten tämligen uni

sont och alldeles oreflekterat ryg
gar tillbaka för Carl Eldhis förslag 
om att hans porträttstatyer av 

Strindberg, Fröding och Josephson 

skulle uppställas nakna i Stock
holms stadshus, ligger det något 

riktigt och förnuftigt i denna opi

nion. 
Dock är det tydligt att det icke 

är för nakenheten man ryggar, utan 

för det sammanhang vari denna ex
poneras. Naketskulptur är något 

mycket vanligt och över hela den 

b i l d a d e  v ä r l d e n  t o l e r e r a t  —  o c h  

beundrat. Ingen form är skönare 

och uttrycksfullare för marmorn 
eller bronsen än människokroppens 

egna linjer och formen erbjuder så

som sådan intet chockerande. 
Men vad som inbjuder till oppo

sition mot Carl Eldhs statyer är 

att man saknar den bärande idé, 

som kunde skyla nakenheten. Så
som de tre gestalterna nu presente
ras äro de endast porträtt i helfigur 

av tre nakna män — ingenting an
nat. Att dessa män äro diktare 

eller konstnärer förrådes på intet 

sätt av kompositionen. Skulptören 

förutsätter kanske att åskådaren på 

förhand vet detta, men har till yt
termera visso, föryatt intet misstag 

skall bli möjligt, koncentrerat sig 

på porträttlikheten. 
Det är just detta att p o r t r ä t 

tet blivit det centrala i Eldhs ge

stalter som gör paradisdräkten så 
svår att smälta. Icke nakenheten 

i och för sig. Ty vore det endast klä

derna som fattades., skulle exempel

vis Sindings bekanta porträttsta

tyer av Ibsen och Björnson utan
för Nationalteatern i Kristiania 

kunna betraktas såsom fullt till 

fredsställande verk. Och likväl äro 

dessa i bonjourfodral inknäppta ge

stalter ur skulptural synpunkt det 

mest misslyckade man gärna kan 
få se. De bli endast bonjourer, 

livlösa, uppblåsta, olinjerade kläd 
bylten, varpå Björnsons och Ibsens 

huvud eitta. 
Om det är minnet av dessa kläd 

bylten, som fört Carl Eldh på idén 

att skulptera de svenska stormän 

nen nakna förstår man odelat hans 

tankegång. 
Skada endast att han <>ke lyc

kats! 
Ty medan Sinding släppte det 

skulpturala ur sikte för kläderna, 

har Eldh lämnat idén därhän för 

porträttlikheten. Skall man skulp

tera naket i en sådan uppgift bör 

kroppen genom idealisering och 

symbolik så att säga göras osynlig. 

För att klargöra vad som härmed 

åsyftas kan man peka på Gustav 

Vigelands Abel, bur^n av sina ge

nier eller samme bildhuggares 

Beethoven, vilkens hela kraft och 

uttryck vilar i det mäktiga huvu 

det, de energiskt lyfta armarna — 

lyfta i en dirigents lidelsefulla rö 

reise under anförande av sin or

kester. 
Både Abel och Beethoven äro 

gripna såsom syn, mitt i brinnande 
gärning, i brusande evighetsflykt 

— Carl Eldhs gestalter däremot stå 

nyktert inför kameran. 

Skolreformen och 
våra barn. 

Några synpunkter i anledning av 
förslaget till skolreform av 

Fru Ragnhild Modin-Ringström, 
grundarmna av den svenska skolan 

i Berlin. 

II. 

Vår förebild — den tyska skolan. 

I vår västerländska kultur har di-

ciplinen, förmågan att inordna sig i 
en organisation, utvecklat sig på ori

ginalitetens bekostnad. Särskilt hos 

germanerna och alldeles särskilt hos 

preussarna. Denna tyskarnas egen

skap, militarismen, hax fört sitt folk 

till höjden av makt och rikedom — 
och gjort hela världen till dess fien

der. 
Vår skola, den högre såväl som 

den lägre, har allt från reformatio

nen fått sina mäktigaste impulser 

från den tyska. Och denna tyska sko

la har från den tid, då t. o. m. Luther 
som väl inte var någon dålig lär

junge ! — fick prägel av sitt folks ka

raktär: militarism och uniformitet. 
Ännu för några år sedan, då jag 

var bosatt i Tyskland, berättade barn 

från de tyska folkskolorna, att de 

måste kunna lärobokens ord utantill! 

Somliga saker, t. ex. geografiska 

namn, skulle de hälst läsa opp både 
fram- och baklänges. Stryk utdelades 

väl inte så rikligt som på Luthers tid, 
men stryk var dag i klassen hörde till 

ordningen. 
Lärarna brukade slå eleverna med 

linjalen, vanligen på fingrarna. Inte 

sällan blev slaget för häftigt för linja 

len, som gick av. Barnen vågade 

knappast klaga för föräldrarna. Och 

dessa vågade ingen anmärkning göra. 
De, som försökte, blevo stämda och 

dömda för "Beamtenbeleidigung", 

Såsom representerande ett allvar

ligt och renhjärtat arbete äro de 

varken fula, oanständiga eller choc 
kerande, men de äro icke heller en 

konstnärs inspirerade verk. 
Det djärva greppet fordrar det 

överlägsna utförandet, den bärande, 

betvingande idén. Gör man bara 

porträtt av bekanta är det nog säk

rast att även till övriga delar vand

ra vardaglighetens väg — i bon
jour eller kavaj blir ju sedan en 

etikettsfråga som sannolikt Carl 

Eldh på egen hand kan ge en fullt 

plausibel lösning. 

d. v. s. förolämpning av ämbetsman. 

Även de snällaste flickor medgåvo 

ogenerat, att de flera gånger fått 

stryk i skolan. 

I folkskolornas lägre klasser var 

timmarnas antal sex till sju dagligen, 

och dessutom gåvos långa hemläxor. 

Barnen voro bleka, allvarliga och 
'viktiga." De saknade den lekfullhet 

och munterhet, som annars brukar 

tillhöra deras ålder. 

Det föreföll, som om deras högsta 

ideal vore dygdemönstret, som lyc
kas komma ihåg alla förordningar 

och följa dem alla. Barnen använde 

talesätt, som de tydligen lärt sig i sko

lan. De yttrade sig gärna, som en 

tyska uttryckte det, "grossmächtig" 

d. v. s. högviktigt! 
Jag hade det intrycket att Berlins 

folkskolebarn hade jämförelsevis go

da kunskaper. Det finns dock ett för

hållande, som kastar ett förfärligt ljus 

över den tyska skolan # och dömer 

den, som visar, att den har begått ett 

psykologiskt misstag. Varje år före
kom, åtminstone före kriget, själv

mord av skolbarn. Jag har nu ej 
kvar statistiken, men det förekom fle

ra "Schülerselbstmord" (självmord 

av skolbarn) årligen. Naturligtvis de 

flesta i de högre klasserna, men t. o. 
m. tioåriga folkskolebarn togo sitt liv 

av fasa för skolan och betygen. 
Detta är den fostran, som skulle 

göra barnen dugliga för livet! 

Jag kände en liten flicka, som, 
trots fruktan att få anmärkning för 

bortovaro från skolan, ibland inte vå

gade gå fram till skolan på morgonen, 

utan vände hem igen. 
Betygen, examen hade blivit da-

moklessvärdet, som hängde över ung

domens huvud. 
En tysk dam karakteriserade ten-

densen med de orden: "Här i lan

det nå vi snart den tid, då den sista 

examenslösa människan blir avrät

tad !" 
* 

Skola vi alltjämt uppfatta den tys

ka skolan såsom ideal? Skola vi än

nu mer än förr inpina våra barn i 

militarismens tvångströja, i stället för 

att ge dem frihet och glädje? 

* * * 

Om vår skola skall reformeras, så 

skall det göras åt rätt håll. Vi ha ut
gått från reformationens skola, sär

skilt den tyska, som var en tvångs

anstalt, där barnen med stryk skulle 

straffas för arvsynden, där deras na

tur skulle förkvävas och studierna 

skulle vara ett straff. 
I andra länder, Amerika och Eng

land, har man följt andra principer 

för uppfostran : att den skall ske, 

MAGASINET % 
40 KUNGSGATAN 40. 

Klädningar - Dräkter - Rockar 
Underkläder m. m. 

i alla möjliga kvalitéer. 

Prima varor — Stort urval — Billiga priser. 

John A. Gahms 
Reseffekt- & Lädervaruaffär. 

Resväskor och Hattaskar 
Korsgatan 12 (hörnet av Kyrkogatan) 

Göteborg. 

inte genom tvång, onatur och tråkig

het, utan efter barnens natur. Eng

land och Amerika ha fostrat den vi

ta rasens på en gång handlingskraf

tigaste och vidsyntaste människor. 

Hårdhet och tvång äro dåliga upp

fostringsmetoder. 

Ju större skolor, dess mera tvång 
och drill, dess mer hårdhet och ofrihet. 

I statens skolor frodas förordnin

garna. Förr lämnades i våra skolor 

mer frihet åt lärarna, som handledde 

ungdomen i vetenskaperna. Man ha
de aktning för lärdomen, och person

ligheten fick göra sig gällande. Ju 
mer skolorna underläggas en central

styrelse, dess mer uniformeras den, 

dess mäktigare och farligare bli för
ordningarna, dess mindre tillåtes nå

gon självständighet, någon person

lighet inom undervisningen att exi

stera. 
(Forts.) 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Kprsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

Fredagen den 10 november 
väljer 

Tredje valkretsen. 
Rösta dä med de valsedlar, som ha följande utseende: 

Vid stadsfullmäktigevalet: 

De Borgerlige 
Jansson, Birger, handl., 

stadsf. 

Ahlberg, Karl, komminister, 
stadsf. 

Erlandsson, Erl., direktör, 
stadsf. 

Lindqvist, Johan, folkskol
lärare, stadsf. 

Johansson, Leander, bygg
mästare, stadsf. 

Nilsson, Aug., sjökapten, 
stadsf. 

Öhrvall, John, handl. 

Öhrvall, John, handl. 

Vid elektorsvalet: 

De Borgerlige 
Florén, Bernhard, grossh. 

Brunnander, Nils, ingenjör 

Blixt, K. S., handl. 

Hulthén, Ture, folkskollär. 

Folmer, Tyra, fru 

Ahlberg. Karl, komminister 
Olson, John E., skeppsred. 
Jansson, Birger, handlande 
Hansson, Olof H., dir. 
Christiansson, Alma, sjuk' 

sköterska 
Blixt, K. S., handlande 
Traung, Olof, sjökapten 
Helgesson, Alfred, handl. 
Björkman, Th., sjökapten 
Albrektson, Martin, fabrikör 
Othenius, Annie, fröken 
Öhrvall, John, handlande 
Lignell, R. E, kammar

skrivare 
Nyberg, C. V., folkskol-

Stiller, Emil Th., poliskon
stapel 

Valet sker samtidigt till stadsfullmäktige- och elektorsförsamlingen. 
Vänd Eder till Borgerliga Valförbundets byrå, Erik Dahlbergsgatan 3, telefon 5106 

och 7927 och begär upplysnipgar. 
DBS. Stadsfullmäktige- och elektorsvalsedlarnas olika uppställ

ning och se till att sedlarna icke förväxlas vid valet. 

Ericsson, Eric, sjökapten, 
Sveag. 12 

"2 rum och kök". 
Spårvägarnes tomma sparbössa. 

När Fiullton gjorde sin ångmaskin 

odh Bditsion sin istidkkontaikt var det 

för att underlätta livets vedenmöda 

för människorna. Alla uppfinnare 

odh konstruktörer, som lagt ett nytt 

plus till teknikerns odh komnmiuniitka-

tionens utveckling ha haft samma 
mål i sikte — att göra livet lättare. 

Men den som uppfann den dub-

belkopplade spårvagnen — bland 

allmänheten gående under den 
gängse och av något kvickhuvud 

skapade (benämningen "2 rum och 
kök" — tyckes ha uppbjudit all sin 

fantasi för att göra en spårvagns

resa så vedervärdig som möjligt. 

Vagnen är ju också tillkommen 

mindre för allmänheten än i syfte 

att spara in en konduktör för spår
vägsbolaget. Frågan är nu endast 

om detta är en lönande sparsam

het. 

Allmänheten tycker nämligen in

te om denna vagnstyp. Och när all

mänheten icke vill, så vill den ej. 

Den demonstrerar även sin ovilja 

genom att vid alla tillfällen, då en 

annan vagn står till buds, låta den 

gå sig förbi. 

Och varför? — För det första 

emedan denna vagn har sitt eget 

privata reglemente. Man vill efter 

gammal vana stiga på där bak, men 

där finns ingen plattform. Man 

skyndar till mitten, där konduktö

ren står, i hopp att slippa in där 

men motas obönhörligt tillbaka. 

Påstigningen sker nämligen endast 

å främre plattformen vid föraren! 
Bara detta är ju apart och förvir

rande! Men därtill kommer såsom 

en andra olägenhet, att denna vagn 

också är obekväm. Sedan man väl 

Kobbs 
Thé 
är alltjämt 

marknadens 
förnämsta 

kommit upp på främre plattformen, 

kanske tungt lastad med paket, ön
skar man möjligen pausera en stund 

på det tomma området kring föra

ren. Men detta är ej tillåtet. Man 

måste, vilket man vill eller icke, in. 

tvärsigenom hela den främre vag

nen till "köket", kämpa sig fram 
genom en mur av människor till 

konduktören för att med en tredje 

hand (eftersom de två äro uppta? 
na av paket, som man ingenstädes 

kan lägga ifrån sig) betala avgif 

ten. Och sedan får man ändå inte 

ro. Man köres åter tvärsigenom 

en ny människomur iväg till de'1 

bortre vagnen, där man kanske 

knappast hunnit sätta sig ned, forr 

än man efter allt springande, traB 
pande och knuffande med andra 

passagerare, som i likhet med e 

själv troppat av och an för att [ 

tala sin avgift, just är framme 
vid 

sin hållplats. Det är överflödigt»" 

tillägga, att i stället för god hjaf 

spårvagnsresan blivit en enda oa^ 

bruten anledning till förargelse, o 

att det är med odelad tillfredss ̂  

leise man ånyo känner den »s 

marken under sina fötter. ^ ^ 
Vi äro kanske en smula för °r^ 

skämda med bekväma spel_rva^ n 

här i Götdborg för att plötsligt 11 

na acceptera en så bakåtsträvan 

typ som den dubbelkopplade 
nen är sannolikt i både allma® 

tens och konduktörernas ög°n 

Och ändå skola vi ju ha i° • 
i TVt I»" 

vagnar till av den sorten. ^ 
säkerligen i så fall de enda 2 ^ 

och kök som få stå tomma 1 ^ 

kuriösa dagar. Ragna Pcie 

Möbler, Möbeltyger, Gardi"®r' 
Gångmattor, Flossamatto;s 

Allt handgjort, konstnärligt, varaktigt och i förhållande till g0f£, 

KONSTFLITEN, gamla iiögskolan,_G 
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Där sol och hav... 
Tvenne danska barnsanatorier. 

Av H. A. 

Slàllands norra kust anses erbju-
J. allra bästa möjligheter for 

d av skrofulösa barn. Där ha 
l å t>å relativt kort avstånd från 

varandra» placerats icke mindre än 
stora sanatorier for barn, lidan-

Ue 
v g. k. körtelsjukdomar. Det 

de/tl Hellebaeks sanatorium för 

A-rofu'lösa gossar från tuberkulöst 

mittade hem, synes mig vara ldea-

ZZ « d?lik vàrdanstalt- °et 
... tjugufem år gammalt och har 

"der alla dessa år haft samma fö

reståndarinna, fröken Lohse, som 1 
Danmark anses som den förnämsta 

förmågan inom sitt område. Hem-
net tycks också till stor del vara 
hennes skapelse, ett det vackraste 
bevis för vad energi och karlek till 

uppgiften kunna åstadkomma. 

Vid den vackra landsvägen, som 

slingrar sig fram längs kusten, från 
Helsingör och ända upp till Själ-
lands nordvästra udde vid Gilleleje 

och Nakkehoveds fyr, ligger, unge-

fär sex kilometer från Helsingör, 

Hellebaeks sanatorium så gott som 
dolt för alla passerandes blickar 

bakom en mer än manshög, oge

nomträngligt tät almhäck. Denna 
utgör ett präktigt skydd, icke blott 

för förbifarandes blickar, utan även 

för landsvägsdammet. 
Sanatoriet består av två långa 

envåningshus, vardera innehållan

de, utom leksalar, sjukrum o. s. v., 

J jättelik sovsal i hela husets 

bi edd. Under dagen stå rader av 

fönster i salens båda långsidor öpp
na, gardinerna fläkta, och sol och 

luft strömma in i de med 35 pryd
liga små järnsängar fyllda salarne, 
som även nattetid väl ventileras. 

De båda envåningshusen förenas 

genom ett mittelhus, sanatoriets 

tvättinrättning och badanstalt, som 
dagligen under hela året användes 

av samtliga hemmets invånare. In
tet tern får på aftonen krypa 1 säng 

utan en grundlig tvaltvagning, be
handling med tempererad dusch, 

tandborstning o. s. v., och i badin

rättningen äger varje morgon svalg
undersökning samt • total besikt

ning" av varje barn rum. 

''Är det icke en vacker tanke att 

varje barn går rent i sin säng , sä
ger föreståndarinnan med ett soligt, 

humoristiskt leende. 

I badsalarna förvaras 70 nysteri-
liserade svalgunder sökningsinstru

ment, vilka, liksom varje barns 

samtliga tillhörigheter, bära ett be

stämt nummer. 

Gå vi sedan genom den rymliga 

matsalen, komma vi ut till en här
lig lekhall, avsedd att användas vid 

allt för ogynnsam väderlek, men så 

vitt möjligt tillbringas så gott som 

hela dagen utomhus. 
1 hallen stå 70 par filtskor i mi-

litäriskt led, vart par på sin num

rerade ruta. 

Utomhus möter oss dock den 

kanske mest tilltalande anblicken. 
En härlig strandträdgård, terassfor-

migt sluttande ned mot sundet och 
skyddad mot vinden av en mer än 

manshög brädvägg. Marken består 
av grovt grus, och i detta ha gos

sarna, med ledning av förestånda

rinnan, grävt djupa, rymliga grot
tor, planterat strandhavre och and

ra strandörter kring grottonas kan
ter och ha där de allra bäst vind-

skyddade lekplatser. Längre ned 
mot stranden ha de burit upp den 

finaste vita sand till ett härligt lek
fält, omfattande 40 meter i längd 
och 20 meter i bredd. Här tumla 
väl ett femtiotal blåklädda glada 
småpojkar om i strålande solsken. 

Leksakerna bestå av en mängd hyv
lade stockar i olika längder och i 

passande storlekar för att av dem 
bygga kanoner, hus, bryggor etc. 
Dessa leksaker anses av fröken 
Lohse vara särdeles lämpliga, då de 

äro allt för tunga att slås med, men 
duga att pröva krafter och utveckla 

fantasi med. 

Varje dag under sommaren, även 

regn- och stormdagar, bada samt

liga barn i havet i bassängen med 

för olika åldrar avpassat djup. 
Dagens måltider äro många och 

rikliga, och efter var och en av dem 

idkas en timmas stillasittande lek 

eller vila — näringen anses på så 
sätt bättre komma de klena barnen 

tillgodo. Sanatoriets egen köksträd
gård och hönsgård lämna goda bi

drag till förplägnaden, och riklig 
mängd av växtmargarin ersätter le-

vertran oefh andra förr använda me
diciner vid de skrofulösa barnens 

vård. 

I Köpenhamn kan varje behövan

de familj för sin skrofulöse son av 

fattigvård eller sjukkassa erhålla 

hjälp till anskaffande av de tre oli
ka slag av skodon, som, utom lä

karintyg, är det enda villkoret för 
en tre månaders vistelse vid Helle

baeks sanatorium för gossar. 

Sanatoriet underhålles av dona

tioner oe'h privata bidrag, men har 

numera även underhåll av stat och 
kommun. Vistelsen där är avsedd 

att räcka tre månader, men kan 
även vid behov förlängas eller åter

upprepas. — 

Från Hellebaeks sanatorium till 

Prinsesse Margaretas Kystsanato-

rium vid Hornbaek ha vi en knapp 
mils väg. Detta har varit den sven

ska koloniens i Köpenhamn bröl

lopsgåva till vår svenska prinsessa 
Margareta, då hon för cirka tre år 

sedan fick Danmark till sitt nya 

fosterland. 
Detta hem är avsett för trettio 

barn av båda könen i åldern 2 13 
år, med företrädesrätt för barn a\ 
svensk familj. Hemmet är vackert 

beläget inom en stor trädgård, där 

varje barn har sitt eget lilla träd

gårdsland. Hela huset gör ett 
svenskt intryck, alla gardiner äro 
alster av svensk hemslöjd med klara 
färger, och i matsalen prydas de 

ljusa, enfärgade väggarna, utom a^ 
prinsessan Margaretas ibild, av gla 
da Carl Larssonstavlor i reproduk

tion. 
För närvarande vårdas i hemmet 

tio svenska och tjugu danska barn, 
men de svenska fosterländska sån

ger, varmed vi hyllades vid vår av

resa, klingade dock i viss mån da-

naiserade. — 
Bland hemmets inventarier fanns 

full vinterutrustning av halländsk 
s. k. tbindslöjd till trettio barn, och 

denna, en gåva av en svensk dam, 
som lovat att under hela sin levnad 
förnya den vid behov, utgjorde så

väl föreståndarinnans som hennes 

medhjälparinnors stolthet. 

Vid Hornbseks härliga strand ba
das dagligen, och föreståndarinnan 

och hennes fyra duktiga unga skö
terskor, alla bildade flickor, ägna 
sig med arbetsglädje och friskt mod 

åt sitt krävande kall. Hemmnis »tia 
arbeten utföras av sex bildade kvin
nor, vilka utom barnhemmets alla 
sysslor, även ha hand om trädgård 

och hönseri. 

Även vid detta sanatorium är 

vårdtiden beräknad till tre måna
der, och året runt inkomma ansök
ningar för små sjuklingar, vars vis

telse i det soliga hemmet vid ha
vet, kanske rätt ofta blir ett av de 
små skyddslingarnas vackraste 

barndomsminnen. • 

Hav och skog, en mild luft och 

kärleksfull behandling förena sig 
på dessa Själlands vårdanstalter för 

klena barn till ett starkt värn mot 

tuberkulosen, folkfienden. 

En ny fred! 
"Internationella kvinnoförbundet 

för fred och frihet" propagerar ge
nom sina avdelningar i olika länder 
för en revidering och lindring av de 
hårda villkor, på vilka de "1 världskri

get besegrade folken köpte freden. 
Förbundet riktar en varm vädjan till 

alla tänkande och ansvarskännande 
kvinnor att samla sig till en oböjlig 

fordran på en ny fred; grundad på 
ömsesidig god vilja att återställa 

världsekonomien och rädda den ge

mensamma kulturen. 

Den aktuella fredsrörelsen vilar till 

stor del på lösandet av praktiskt-eko-

nomiska frågor, som angå hela värl
den. Såsom ett led i denna aktion 
har Kvinnornas Fredsförbund utlyst 

en ny kongress i Haag den 7 dec., i 
uteslutande syfte att göra propagan
da för en snabb och opartisk, av före
gående bestämmelser obunden lösning 

av de.stora ekonomiska problemen. 

För att kunna realisera denna trän

gande fredsaktion har Förbundet i 

alla länder igångsatt en insamling, 

grundad på varje lands myntenhet. 
Här i landet handhaves insamlin

gen av''Svenska avdelningen av In-

Förtroendet. 
Av ti-t H-n. 

h^et kan bli för mycket, för stort, 
för närgående och intimt. 

Man gömmer en hemlighet därin
ne, som legat och legat och liksom 
grott fast med ens inre varelse, nå

got som åren förskansat med en oge

nomtränglig mur. 

Att uppslita detta, att riva ned mu
ren, att kasta mask efter mask och 

vandra genom redan genomlidna min
nen i sitt inre liv för att plötsligt i 
dagsljuset för ett främmande öga 
blotta detta, som var ens glädje, ens 

sorg, ens djupaste hemlighet — vilka 

outhärdliga kval efteråt! 

Man var svag, man förrådde något 

som icke borde förrådas. Och det 
är nu redan omöjligt att kalla det till

baka. 

Orden, en gång utsagda, en gång 

bragta till liv i ett annat medvetande, 
stå där som en eldskrift, som en et
sad bild av det nyligen i mörkret 

och glömskan inneslutna. Jag är icke 
längre ensam om min hemlighet 
jag har redan utsagt något, kanske 

icke allenast om mig själv, utan även 
om någon annan — en som måhända 

borde varit mig helig, därför att han 
en gâi-.g varit mig oändligt kär. I ett 

enda ödesdigert ögonblick har jag 
störtat åls tysta arbete, omintetgjort 
min sjäis alla övervinnelser och våld
fört mig på ett minne, som hittills 

legat förseglat och orört i min själ. 

Det är något fruktansvärt i detta. 

Att ha ägt en kär, en förtrogen, vil

kens liv man kommit nära, och sedan, 
då någonting inträffar, som sönder
sliter ens kärlek, ens förtroende, icke 

ha mod att lida och tiga och kom
ma över, utan obehärskat bryta ned 

alla diskretionens fina skrankor och 
till främmande rättskipning utlämna 
ett mål mellan en annan och sig själv 

och skapa en opinion mot en männi
ska, som icke kan få ett tillfälle att 

försvara sig. Hur förfärligt, att så 
med sina händer våga vidröra veder

gällningens lag, som vilar allenast i 

Guds hand. 
En människa har begått ett fel e-

mot 111ig — och jag svarar med att 

begå något ännu värre mot henne, 
— ett brott. Jag vill försvara mig 
genom detta — men förklarar blott, 

att jag är en ovärdig. Det förtroende 
jag nyss lämnade inneslöt ett förrä

deri. 
Ångern kommer, men för sent. 

I Kanske dock icke för sent för att 

jag skall lära mig att en annan gång 
bära mina hemligheter tigande och 
ensam gå min väg genom sorgernas 

mörka portar till större klarhet och 

större frid. 

ternationella kvinnoförbundet for 
fred och frihet", vilken har sitt sek

retariat, Smålandsgatan 42, Stock

holm. 

Stöd det goda företaget 

namn och en fredskrona! 

edert 
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LUX för fintvStt. 
krymper ej ylle. 

SUNLIGHT för stortvSrt 
och allmän rengöring. 

R 1 N S O tvättar ulan 
gnuggning, utan kokning. 
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S U N L I G H T  
P R E S E N T E R  

f, tor 

TOMMA KARTONGER 
mswvw 

40 Till förbrukare av våra välkända tvättmedel SUNLIGHT. LUX och RINfeOkomma 

vf att skänka bort presenter i varor pé följande villkor: 
Erbjudandet gäller frän den 6 november 1922 och pågår under en obestämd ttd. 

dock icke mindre än 12 mänader. Det kan därefter indragas när som helsl under 
förbehåll, att vi lämna underrättelse därom en ménad I förväg I de dagliga tid-

ningarna. 
JP Till alla förbrukare, som genom sin handlande skicka till oss följande anta! kar« 
longer, tillhörande SUNLIGHT. LUX eller RINSO som köpts sedan 6 november 1922 
och före avslutandel av annonseringen, skola vi sända presenter, som kunna övfiftas 
frän illustrerade kataloger i handlandenas butiker. Presenterna variera f värde efter 

antalet kartonger som insänts. 

S u n l i g h t .  15 30 45 60 Sunlight. 
Lux. Rinso. 18 20 30 40 Lux. Rinso. 

25 50 75 100 
Anm.: 2 halvpaket LUX räknas som t. 

j0 Presenterna äro utvalda med stor omsorg och torde tillfredsställa de meJl skilda 
smakriktningar. Många av artiklarna äro lämpliga för barn. 

De närmare bestämmelserna rörande värt erbjudande finnas flllgSnglJgo hos 
Eder handlande eller skickas direkt till Eder frän oss, om sä önskas. 

I 

I 

11,000 KR. 
EXTRA" PRISER 

^ Förutom ovannämnda presenter skola vi. efter slutad annonsering 
à tid, varom underrättelse i tidningarna kommer att ske senast den 5 
oktober 1923. utdela särskilda kontanta priser till de 23 personer, 
som, under tiden annonseringen pågår, skicka in till oss största antalet 

tomma kartonger. Dessa priser äro: 

l:sta p ns 

2:dra „ 

3:dje .. 

20 st. 4:de 

Kr. 5,000: — 
.. 2,500:— 
.. 1,500:— 

i . IOO: — j-arde 

jO I händelse flera än en person Inskickar samma antal kartonger, 
komma ifrågavarande priser att fördelas emellan dessa personer. 
^ Namnen pä de personer som vinna ovanstående priser, komma att 
tillkännagivas i de dagliga tidningarna, sedan våra böcker vederbör, 

ligen blivit genomgångna av Notarius Publicus. 
£> Endast de beslut, som fattats av Sunlight Säptvél A.-ß. tillsammans 
med Notarius Publicus i någon fråga rörande denna offert, äro giltiga. 

Benäget anmoda Eder handlande att visa Eder en illustrerad katalog. Om så 
önskas, skolo vi sända ett exemplar direkt till Eder vid emottagandei av nedan-

stående kupong vederbörligen ifylld. 

! 

Jag har läst Eder annons om Sunlight presenter för tomkartonger 

i och beder Eder skicka mig bestämmel

serna över Edert erbjudande samt en illustrerad katalog över de presenter 

som komma att utdelas. 

Namn : — 

Adress : 

SUNLIGHT SÀPTVÀL AKTIEBOLAG 
GÖTEBORG 

I 
I 

J\R NI VILLRÅDIG vid valet av present 

till en god vän så giv henne ett prenu

merationskvitto å 

KVINNORNAS TIDNING! 

Hjärtats Dualism. 
Paralleller ur saga, dikt och verklighet. 

Av 

Beatrice Zade. 
(4) 

Bürgers kärlek tycks i själva ver

tat ha haft ovanlig styrka och glöd. 
Det bevisa jämte breven till de när
maste vännerna och flera skrivelser 

efter Mollys död även de många skö-
na dikter, i vilka han gav sitt kvalda 
hjärta luft och besjöng den älskades 

We och yttre företräden. Hans 

Molly-sånger" höra till den mest 
fulländade kärlekslyrik, som någonsin 
skrivits, och i fråga om omedelbar 
makt över språket ha de knappast 
överträffats av någon tysk diktares 

alster. Till de bekantaste höra exem
pelvis "Abendphantasie eines Lieben-

den , 'Das Mädel das ich meine , 
'Liebeszauber", "Mollys Wort" och 

Jämför allt elegien "Als Molly sich 
losreissen wollte", som skildrar skal-

' ,ens flammande lidelse i sådan färg

prakt, att man icke utan skäl sökt 

jämnställa den med Salomos Höga 

Visa. 
I det Biirgerska äktenskapet tycks 

det aldrig ha varit tal om skilsmässa, 

och Dorette kunde icke klaga over o-

vänlig behandling varken av make 
eller syster. Likväl är det säkert, att 
hon kände sig tillbakasatt och djupt 
led under det onaturliga förhållan
det. De bägge andra sågo detta och 

uppbjödo allt för att frigöra sig från 
sin olycksaliga böjelse. De försökte 

ömsesidigt bedraga varandra genom 
att låtsa sig kalla och likgiltiga dier 

strävade efter att förälska sig pa an
nat håll och sålunda "bota karlek med 
kärlek". Men det var alltsammans 

förgäves. Molly avvisade alte friare, 

och Bürger sönderslets allt våldsam

mare av sin passion för henne Var 

kärlek", skrev han år i779 * Goc-
kingk, "är icke den högsta flodens 

brusande, vilket endast räcker he t 
korttid. Ack, sedan fem ar tillbaka 

vet jag icke av någon, och hon lika 

litet Vi ha kommit sa djupt ne , a 

de, för oss icke finns någon mojhg-

het att komma upp mera t detta livet. 

Nunc scio, quid sit amor. 

Slutligen insåg Molly, att allt mot

stånd var fåfängt, och slöt med Do
rette en kompromiss, liknande den, 
som enligt sagan en gång ingicks 1 

Glädjedalen nedanför slottet Glei
chen. "Hade min lagvigda maka," 

säger Bürger i sin bikt, "varit av van
ligt slag, varit mindre överseende och 
ädelmodig, så hade jag säkert för län

ge sedan gått under och icke nu kun

nat skriva dessa rader. Det, som 
världsliga lagars egenmäktighet icke 
skulle ha medgivit, det ansågo sig tre 
personer ha rätt till för att allesam

mans rädda sig från fördärv. Den 
kvinna jag var gift med beslöt att 
blott inför världen kallas min hustru 
och den andra att i hemlighet vara 

det." Denna problemets lösning à 'a 

"Stella" tycks ha givit åtminstone 

Bürger inre lugn. Han sjöng inga 
klagande kärlekssånger mera och 

återvann till en del mod och levnads
kraft. För de bägge systrarna däre
mot var sakernas nya tillstånd be

mängt även med kval och ve. Do-
rettes hälsa blev allt mera angripen, 
och Molly måste snart ljusskygg sö
ka hemliga stigar för att dölja följ
derna av sin kärlek. "Detta förhål

lande", säger Bürger i sin bikt om 
den äktenskapliga kompromissen, 

"medförde visserligen mera frid 1 al
las våra hjärtan, men skapade också 

en annan synnerligen svår och pin

sam förlägenhet". 
I själva verket var det Bürgerska 

äktenskapet från denna tid ända till' 
Dorettes död — överenskommelsen 

torde ha träffats omkring år 1780 
— bigamiskt. Molly gav år 1782 li
vet åt en "skön, talangfull" gosse, och 
Dorette fick något senare en dotter. 
Bägge barnen hade Bürger till far. 
Genom nära anhörigas bistånd för

blev sonens börd länge en hemlighet, 
och om än samlivet i det Bürgerska 
hemmet gav anledning till åtskilligt 

prat, så visste dock endast de allia 

intimaste vännerna med bestämdhet 

något om det. 
Bürger själv har både i dikt och 

brev ständigt bemödat sig att mar
kera sin gränslösa, obetvingliga kär
lek till Molly och gärna framställt 

förbindelsen med Dorette som ska
pad endast och allenast av pliktkäns
la. Om dualismen i sitt hjärta hai 

han blott indirekt yttrat sig. Likval 
är det otvivelaktigt, att en sådan 

fanns, ty han var varmt fästad vid 
sin första hustru och nämner henne 
aldrig annat än med största aktning 

och tacksamhet. "Genom det, som 
varit", skriver han sålunda efter hen
nes bortgång, "ha vi i intet avseen

de blivit sämre, och vi kunna beröm
ma oss av att icke desto mindre va

ra uppskattade och avhållna av goda, 
ädla människor. Mitt 'samvete kan 

icke förebrå mig, att jag för den 
skull 1) varit en mindre öm make mot 
min avsomnade Dorette, än jag an

nars skulle varit. När som helst kun
de jag fråga henne om jag på minsta 

sätt bemött henne ovärdigt eller kär-

lekslöst, och det kommer jag även 
att kunna fråga på andra sidan gra
ven utan att behöva befara någon 

berättigad anklagelse." 
Sommaren 1784 avled Dorette, och 

följande år vigdes Bürger vid henne, 
som han kallade "die Ganzvermählte 

meiner Seele." En kort tid av ogrum
lad lycka — den enda i Bürgers 

glädjelösa liv — var dem beskärd, 
men redan julen 1785 avled Molly 
i barnsäng. Den salighet han erfarit 

på grund av kärleken till 
! ) D .  V .  

Molly. 

i äktenskapet med henne, den förfär
liga smärtan vid hennes död har den 

beklagansvärde skalden upprepade 
gånger på det mest gripande sätt be

sjungit. En sådan strof som den

n a : 2 )  

"Ist es wahr, was mir begegnet? 

Oder Traum, der mich betört, 
Wie er oft den Armen segnet 

Und ihm goldne Berge regnet, 

Die ein Hahnenruf zerstört ? 

Darf ich's glauben, dass die Eine, 

Die sich selbst in mir vergisst, 
Den Vermählungskuss mir küsst? 

Dass die Herrliche die Meine 
Ganz vor Welt und Himmel ist? 

är väl ägnad att breda ett förso
nande skimmer över ett ömhetsträng-
tande, obehärskat hjärtas villfarelse 

och bryta udden av all rättfärdighe

tens dom, även om man helt och hål
let bortser från den hårda botgöring, 

varmed Bürger i sitt olycksaliga tred

je äktenskap fick gälda det förflut

na. 

2)UT :  "Hohes Lied von der Einzigen 
in Geist und Herr empfangen am Altar 
der Vermählung". 
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Pälsvaror 
TVÄTTAS KEMISKT 
Elegant,  Snabbt!  

Ringströms Kemiska 
Hämtas och hemsändes. Order Telefon 8992 

bästa tvättmedlet 
h ömtåliga kläder 

Gummans Flingor 

levereras à nästan htpilken plats som, 
hälst i världen 

genom. 

cVcisxt 
ß̂iamslerJiandel 

GUSTAF EKMAN 

GÖTEBORG, STORGATAN 31 
TELEGRAMADR'VASA" CODE V.O.B-

TEL. WT • '036S 

J/Tec/fem av: 

The. florists'Telegraph. OeUvery 
.Association sam  ̂
filumenspenden-Wermittlung, 'Berlin 

C.a 4000 blomsteraffärer 
iorden rundt äro anslutna. 

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

SKSSSÄ 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

EDSTAM§ 
Manufaktur- &Tiikàmagasin 

KUNGSGATAN 28 =*> 

försäljer 

Helylle Eskimå 140 cm., flera 
prislägen, från II: 50 

Helylle Dräkt- och Kjoltyger 
stort urval, pris från 3: 25 

Helylle Foule- och Klädnings-
tyger i en mångfald kvalitéer 
och färger. 

Helylle Kamgarnskoftor från 12:00 

Sweaters, gensare och byxdamasker. 

Ett restparti hellinne dukar och 
servietter, obetydligt felaktiga, till ena
stående billiga priser. 

Fråga dig endast inför allt: "Ha
de Kristus gjort detta?" Bet är 
nog. Morgenstern. 

* 

Hav alltid något gott i sinnet! 
Claudius. 

KLENA BARN. 
För Kvinnornas Tidning av 

Röda-korssyster. 

I. 

Den vuxna människans hälsa är i 
hög grad beroende av den vård hon 
får som barn, ty just i barnaåren 
grundlägges den för hela livet. Detta 
borde särskilt de betänka, som ha 
vården om egna eller andras barn sig 

anförtrodd. 
Vi, som lämnat vår överflödande 

ungdom ett gott stycke bakom oss, 
skola säkerligen villigt erkänna att 
en god hälsa är livets allra dyrba
raste gåva och att den är väl värd 
att på allt sätt värnas om och skyd

das. — 
Jag vill nu visst icke påstå, att vi, 

trots den ömmaste vård, mäkta helt 
skydda våra barn för sjukdom, men 
när den kommer kunna vi kanske 
genom ett klokt ingrepp i rätt tid 
mångeni gångt häva den innan den 
hunnit åstadkomma någon skada. 

Det är dithän jag vill komma, och 
jag skall i det följande söka klargö
ra vad god vård i många fall kan 
komma att betyda för hämmande av 
en sjukdoms vidare utveckling. 

Vi börja då men den av så mången 
som "oskyldig" betraktade halsflus-
sen. Denna är nu en gång för alla 
visst icke så oskyldig som folk tro, 
och bör när den uppträder tagas itu 

i med genast och på allvar. 
Sjuklingen stoppas ner i en väl 

uppvärmd säng. För att få sängen 
varm iditlägges fiaskon:, fyllda med 
hett vatten. Bäst att stoppa in varje 
flaska i en yllestrumpa så att den inte 
bränns. Sjuklingen laxeras. Man 
bör hälst använda sig av ricinoljan, 
som är ett effektivt och snabbt ver
kande medel. Man beräknar 1 tsk— 
1 msk, beroende på barnets storlek. 
Om man skakar ut oljan i litet öl 
eller rör ut den i sylt blir den alls 
icke svår att ta in. Den verkar på 
4—6 timmar och bör alltså icke gi
vas på kvällen, då nattron skulle stö

ras. 
Sedan blir det nödvändigt att ta 

itu med själva infektionshärden : hal
sen. Klokt är att lära även helt små 
barn gurgla sig i halsen, det ha de 
ofantlig nytta av sedan om de någon 
gång få halsfluss eller difteri. Säk
rast är att till barn använda endast 
ljumt svagt saltvatten till gurgling, det 
är ett gammalt beprövat medel o. all
deles ofarligt om de skulle raka sväl
ja ner därav. Sjuklingen bör tillhål
las att gurgla sig ofta. För att "lena 
upp" halsen gives även barnet varmt 
att dricka ofta. Varmt honungsvatten 
eller varm mjölk med smör i bruka 
de tycka om. Halsen gnides morgon, 
och kväll med uppvärmd bolmörtsol
ja. Detta är mer att föredraga, då 
det gäller barn än ett våtvärmande 
omslag, ty ett dylikt behöver läggas 
synnerligen väl och stadigt om det 
skall göra avsedd nytta, och sadana 
rustibussar som barn äro så är det 
svårt att få det att ligga stilla. Om
kring halsen knytes en liten varm 

GOSS? & FLICK? 

KLÄDER 
BRA och BILLIGA 

hos 

LINDEMARK'S 
Kyrkogatan 32 (Mitt emot Domkyrkan) 

ylleduk. Så länge febern är hög gi
ves endast flytande föda, mjölk, väl-
lingar, fruktsoppor, krämer, gröt, 
buljong med äggulor m. m. Mat-
smältningsförmågan är nämligen på 
grund av febern nedsatt. 

Det kan ju tyckas som om detta 
vore ett onödigt pjåskande. Men er
farenheten har visat mig att dessa 
åtgärder äro nödvändiga om icke bar
nen skola taga skada, d. v. s. angri
pas av ledsamma och måhända öde
läggande följdsjukdomar. 

Naturligtvis tillätes icke sjuklingen 
att stiga upp förrän temperaturen är 
under 37°. — Man måste även hålla 
syskonen, om sadana finnas, borta 
från sjukrummet.' Man får icke re
sonera som så, att det är bäst att de 
alla få halsfluss, först som sist. Vem 
garanterar, att den ene tål precis det
samma som den andre Den ene sti
ger upp frisk från en sjukbädd där 
den andra måhända dukar under. 
Människans motståndskraft mot sjuk
dom är mycket olika — låt oss kom
ma ihåg det och handla därefter ! 

Om vi nu icke alls brytt oss om att 
ingripa i ovannämnda fall, så är det 
antagligt, att bakterierna, som krop
pen med vår hjälp mycket lätt skulle 
"rått på" och oskadliggjort, nu i stäl
let gömma sig i några skrymslen i hal
sen, särskilt i de båda mandlarna, 
varigenom dessa ondgöra sig och 
svullna. Blir barnet sen aldrig så litet 
förkylt återfår det genast en mer eller 
mindre svår halsfluss. Dessa ofta 
återkommande halsflusser inverka sär
skilt ogynnsamt på det allmänna häl
sotillståndet och följas ofta av sviter, 
varibland hjärtfel, äggvita, öronin
flammationer och skrofulös höra till 

de vanligare. 

På grund av att mandlarna ' stän
digt äro svullna och liksom "täppa 
till" halsen blir andningen försvarad, 
barnet andas både dag och natt med 
öppen mun, snarkar Ofta om nätter
na, talet blir sluddrigt, hörseln ofta 
dålig. Det är mycket ofta sådana 
barn, som med orätt bli kallade lik

nöjda och slöa i skolan. 

Förr "klipptes" man i halsen vid 
dylika tillfällen. Det hjälpte för en 
tid, men snart var man täppt igen. 
Numera anser man, att sådana sjuk
domshärdar som mandlarna i detta 
fall äro, hälst böra opereras bort. 
Denna operation går i allmänhet bra, 
den försiggår under sövning och bar
nen repa sig märkvärdigt fort sedan, 
både kroppsligen och andligen. 

Detta om större barn ! När det gäl
ler små barn (omkr. 1—3 år) kan en 
halsfluss ofta vara direkt livsfarlig. 
Säkerligen ha de allra flesta af tid
ningens läsarinnor hört talas om 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser. 
ALMEDAHLS FÖRSÄLJNINGS MAGASIN, 

Kungsgatan 55. 

strypsjuka eller Krupp och undrat 
vad det är? Strypsjuka orsakas an
tingen av difteri — eller också av 
vanliga halsflussbakterier. I det förra 
fallet, som är farligast, talar man om 
Krupp, i det senare fallet om falsk 
Krupp. Sjukdomen beror på att bak
terierna så att säga "krupit" längre 
ner i halsen till luftstrupen eller 
de övre luftrören där slem
hinnan inflammeras och blir ansvälld, 
varigenom livsfarliga kvävningsanfall 
uppstå. Här är ett snabbt ingrepp 
mången gång den enda räddningen. 

Vad skall då en oerfaren mamma, 
som kanske sitter ute på landet, långt 
från läkare, taga sig till? Jo, det 
finns ännu intet bättre medel än att 
tilliföra den lille sjuklingen varm, fuk-
Zir^uft. Enklast sker det genom att 
oft*- Zälla honom över en spann med 
hett vatten, så att han får andas in 
duktigt med ånga genom näsa och 
mun. Härvidlag får man noga se 
till, att inte den lille hålles för nära 
den heta ångan, så att han skållar sig, 
och man får inte glömma att tillsäga 
barnet att blunda med ögonen, så att 
inte de taga skada. I svårare fall kan 
det vara nödvändigt att placera den 
lille i ett s. k. ångtält, där han får lig
ga dag och natt till dess att kväv
ningsanfallen upphört. 

Det är ofantligt många små barn, 
som under tidernas lopp på grund av 
okunnighet från vårdarinnans sida 
dukat under för denna farliga barn
sjukdom. Läkare bör alltid skynd

samt eftersändas. 

Ja, vi ha nu granskat den "oskyl
diga" halsflussen en smula. 

Låt oss komma överens om att icke 
i onödan utsätta barnen för risken att 

bli sjuka. 

Jag tror, att genom två enkla reg
lers efterlevnad en mängd barn årli
gen skulle kunna skyddas för hals
flussen, som om den ondgör sig kan 
undergräva deras hälsa för livet. 

De lyda : Barnen böra alltid hållas 
torra och varma om fötterna. 

De borde aldrig få vara tillsam
mans med eller "hälsa på" syskon, 
anförvanter eller kamrater, insjukna
de i halsfluss eller influensa. 

Små orsaker, 
stora verkningar. 

De nu radande kvinnomoderna, i 
stort sett utan garnet.ng, förorsakar 
Frankrike stora föi luster. Dess ex
port av garneringsartiklar o. d. be
räknas på grund härav hava nedgått, 
pr år räknat, med fem hundra mil
lioner francs! Den motsvarande in
besparingen får fördelas på de län
der som importera de ifrågavarande 
artiklarne från Frankrike. Även vi 
svenskar torde hava inbesparat åt-

IHEVIIG ock  INTRESSANT 
F Ä R S K A  

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

I N N E H A L L  

GÖTEBORGS 
MORGONPOST 

Den största 
morgontidningen 

/  VARJE 
SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon« 

stens och litteras 

t u r e n s  o m r å d e  

läser man 
n u m e r a  

GOTEBORGS ItöNDELS-
OClt SJÖFARTS-TIDNING 

skilliga av dessa millioner och räddat 

guldet åt vårt land. 
Glädjen häröver torde emellertid 

icke bliva långvarig. M. Dion, den 
franske ministern för handel och in
dustri, har satt sig i förbindelse med 
de personer och institutioner, som 
skapa de för hela världen tongivande 
moderna för att få fram ett nytt för 
den franska garneringsindustrien för
delaktigare och för kvinnovärlden 

.kostsammare mod. 

Tankar. 
Ser du icke Gud? I varje stilla 

källa, under varje blommande träd 
möter han mig med sin kärleks 
värme. Goethe. 

Man vet att man existerar först 
när man återfinner sig i andra. 

Goethe. 

Utan allvar är världen icke möj
lig*. Goethe. 

Låt oss vara rättvisa gentemot 
andra, ty vi förtjäna att värderas 

IMR 8 DAG 

"en' verkligt först
klassig illustrerad 
tidskrift — " 

" med gedigen 
och fint kultiverad 

ton " 
SÄGER DAGSPRESSEN 

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

P R E N U M E R E R A  A  N Ä R M A S T E ,  
POS7ANSTALI ELLER BOKHANDEL! 

endast så mycket som vi själva för
stå att uppskatta. Goethe. 

Livet är ingenting, det är endast 
möjligheter till något. 

Hebbel. 

S i  u  
på grund av 

affärens upphörande. 

Lanners Skomagasin 
18 KORSGATAN 18 

Finast och älskligast under den i 
fråga varande kulturperioden doftade 
emellertid dubbelkärlekens blomma 
på Schillers levnadsväg, visserligen 
endast en kort tid, men under för
hållanden, som fingo genomgripande 
betydelse för hela hans existens. 

Den tjugoåttaårige skalden, var6 
dramer och dikter redan då gjort ho
nom berömd, tillbragte vintern 1787— 

1788 i Weimar. Vistelsen i Leipzig 
och Dresden (1785—87) hade varit 
slutpunkten för hans "Sturm und 
Drang." Genom djupgående histo
riska studier och umgänget med den 
Körnerska familjen hade hans snille 
vunnit i målmedvetenhet och styrka, 
hans personlighet mognat. Han hade 
med manlig beslutsamhet undertryckt 
sin böjelse för den sköna Si
renen Henriette von Arnim och 
strävade nu allvarligt att för
vandla sin kärleksförbindelse med 
Charlotte von Kalb till ren vänskap. 
De träffades väl dagligen i Weimar, 
där hela societeten visste om och tog 
hänsyn till deras förhållande, men 
Schillers kärlek hade slocknat, och 
bakom Charlottes rygg dryftade han 
med Körner möjligheten av ett gifter

mål t ex. med Wielands dotter. Ett 
nytt intresse gjorde emellertid snart 
slut på alla sådana planer och löste 
dessutom helt och hållet den tjusning 
fru v. Kalb utövat på den unge dik

taren. 
Efter ett besök på godset Baurbacfy 

hos sin skolkamrat och vän Wilhelm 
von Wolzogen red Schiller en dyster 
decemberdag med sin värd till den lil
la thüringska residensstaden Rudol
stadt. Utflykten dit var en omväg, 
när man som de bägge ryttarna ämna
de sig till Weimar, och hade före
tagits, emedan Wolzogen önskade gö
ra den berömde vännen närmare be
kant med sina "superkloka" kusiner, 
systrarna Caroline von Beulwitz och 
Charlotte von Lengefeld, vilka Schil
ler några år förut flyktigt lärt kän
na i Mannheim utan att ha givit el
ler mottagit något djupare intryck. 
Under den långa vinterafton de nu 
tillsammans tillbragte i det Lenge-
feldska hemmet väcktes däremot i 
hög grad ömsesidigt intresse, och vid 
avskedet uttalade Schiller till de un
ga damernas glädje sin förhoppning 
att kunna tillbringa sommaren i den 
sköna dalen kring Rudolstadt. Ytt

randet föranleddes väl snarast av ar
tighet eller en hastig impuls, och ef
ter återkomsten till Weimar torde 
Schiller i början sällan ha tänkt på 
de vackra, fint bildade systrarna 
Lengefeld. Men fram på nyåret 
träffade han oförmodat den yngsta 
av dem, Charlotte, i Weimars då 
mycket rörliga sällskapsliv, och hen
nes älskliga väsen tog honom snart 
fången, icke i obetvinglig lidelse, men 
med lugn hjärtevärme och ljuv aning 
om hennes genkärlek. När hon i 
april måste återvända hem, utbad han 
sig att få skriva till henne och för
säkrade, att hon "toge med sig den 
bästa delen av hans fröjder". 

Schillers plan att under sommaren 
vistas i den Lengefeldska kretsen ha
de under samvaron i Weimar åter
upptagits och fått bestämd form. 
Charlotte eller Lotte, som hon van
ligen kallades, fick i uppdrag att skaf
fa honom ett passande logis, och re
dan i maj begav sig Schiller till 
Volkstädt, beläget en halv timmes 
väg från Rudolstadt. Under de föl
jande månaderna träffade han nu 
nästan dagligen de bägge systrarna, 
med vilka han snart förenades av en 

egendomlig känsla, fint sammansatt 
av kärlek, vänskap, sympati och 
svärmeri. Om det från början varit 
Lotte, som verkat mest tilldragan
de på diktaren, så tycks under som
maren Caroline avgjort ha vunnit 
försteget i hans intresse. Detta var 
också helt naturligt. I sin-egenskap 
av gift dam var hon det gemensamma 
hushållets värdinna — modern var 
uppfostrarinna på slottet — och hade 
efter faderns död alltid haft mest 
att säga i familjen. I fråga om be
gåvning och andlig vitalitet var hon 
icke blott betydligt överlägsen den 
medelmåttiga systern, utan bland de 
många betydande tyskorna under det
ta esteticismens tidevarv en av de 
snillrikaste. Vittra intressen och tan
keutbyte med djupt bildade personer 
utgjorde för henne en motvikt mot 
den otillfredsställelse hon erfor i sitt 
äktenskap. Själv har hon många år 
senare i sin förträffliga Schillerbio-
grafi medgivit, att hon i sällskap med 
Schiller och Lotte i allmänhet "ledde 
konversationen", och tillagt: "Som 
en girland av blommor och frukter 
var för oss hela denna sommars sam
varo med sina många njutningar, bil

dande dagar och timmar..." I själva 
verket var Caroline v. Beulvitz all
tid medelpunkt i en andlig framstå
ende krets, var hon än befann sig, 
och hennes brev liksom hennes sena
re skrifter vittna om en utomordent
ligt livlig psyke, rörlig fantasi, klart 
förstånd och hög personlig utveck

ling. 
Sedan Schiller på hösten återvänt 

till Weimar och följande vår (maj 
1789) tillträtt sin professur i Jena, 
vilken han erhållit till stor del ge
nom systrarna Lengefelds relationer, 
underhölls hans förbindelse med dem 
genom flitig korrespondens och åt
skilliga kortare sammanträffanden. 
Å ömse sidor kände de sig allt mera 
dragna till varandra; breven mellan 
dem andas tillitsfull hängivenhet och 
alltjämt växande förtrolighet. Schil
ler skrev ungefär lika mycket till bäg
ge systrarna, ofta ett gemensamt brev 
till dem, och det är väl troligt, att 
Caroline svarat lika punktligt och ut
förligt som Lotte, ehuru manga av 
den förstnämndas brev gått förlora
de. Tydligen för att lugna sig själv 
och sina vänner med avseende pa fa
ran av ett förhastat giftermål hade 

Schiller en gång till Körner sagt sig 
försöka "genom delning försvaga si
na känslor." I början torde han också 
verkligen ha ansett sin vänskap med 
bägge systrarna Lengefeld som ett 
botemedel mot den vaknande böjel
sen för Lotte. När han sedan blev 
åtminstone halvt medveten om tillva
ron av sin egen dubbelkärlek och 
trodde sig säker på att både Caroline 
och Lotte besvarade hans känslor, 
började ett samliv på tre man hand, 
en själarnas bigami, ett andligt för
verkligande av Gleichensagan att 
hägra för hans fantasi, vilken gärna 
svävade i- högre rymder och icke kun
de föreställa sig framtiden utan den 
ena eller andra av de bägge systrarna. 
Den mest önskvärda yttre formen 
för en gemensam levnad hade han 
väl knappast klar för sig, om än tan
ken på en äktenskaplig förbindelse 
med den ogifta systern, Lotte, visst 
icke var främmande för honom. 

Till all lycka ägde Caroline mera 
världserfarenhet och praktiskt för
stånd än den svärmiska vännen. H011 

visste, att systern gav Schiller en äkta 
kvinnlig, enkel och naturlig kärlek, 
och vid ett sammanträffande i Lauch-
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OfjentHga^nöjen. 

stora Teatern 
Ga«la8 Heidelberg 

kl. 7.30 

Czardasfurstinnan. 
Måndag och Torsdag kL 7.30 

Tannhauser. 

T^r^nsbér^steätern. 
Varje afton kl. 8 

Iii och de våra. 
•Sdespel i 3 akter (7 tablåer) 

av John Galsworthy. 

Söndag kl. 1:30 Mâtiné. 

r-hiw«kor—« 

isivaTeatern. 
-«riÂBudïrk,'8: 

Billlghetsraatiné söndag kl. 1,30. 
BARKEN MARGARETA. 

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

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

Söndag kl. 1.30 Mâtiné: 
EN PIGA ELAND PIGOR. 

munoiun 
Göteborgs största och 
mest populära filmteater 

De förnämsta programmen 
från världens största film
institut och alltid den mest 
konstnärligt utförda musik 

DAMER 
Ni böra först se vårt stora urval 

av kulörta rock- och dräkttyger 

samt blå och svart cheviot in-

S 
nan Ni avslutar köp. 

T RO M 5 
Torggatan 22—24. 

Den unga frun skall på bal. Just 
som hon är färdigklädd, kommer hon 
att tänka på lillan inne i barnkam
maren och beslutar att visa sig i all 
sin härlighet för henne. 

—Nå, vad säger du om din mam
ma ? frågar hon. 

Lillan ser storögd på henne : — Ja
så mamma ska gå å bada. 

jQW . DETALJ 
Ö. Hamng. 31.1 tr. 

INIABS 
handarbeten 

för Julen. 

Insändarnes spalt 
"Sexualundervisning 

i skolorna". 
Efter mångårig erfarenhet både vid 

skolor och seminarier känner också 
jag i grund och botten svårigheterna 
i att ge sig in på just detta ämne. 

En kommitté tänker sig saken teo
retiskt ; det är fullkomligt riktigt. 
Ungdomen bör upplysas, ungdomen 
bör varnas — men hur? Förslaget 
låter så ungefär: "Skolans sexualun
dervisning skall meddelas ungdomen 
såväl i övergångsåldern samt i högre 
skolan kvarvarande ungdom, och bör 
utgå dels från biologisk synpunkt, 
dels innefatta sociala och etiska mo
ment." 

Ja, det låter ytterst enkelt, men — 
Tänk er en ung folkskollärarinna 

på landet med en stor skola uppdelad 
i 3 à 4 klasser, som hon får sköta en
sam. Dessa lärjungar representera 
alla åren från 9 till 14 à 15 och båda 
könen. Hur kan man begära, att hon 
skall behandla dessa frågor från so
cial och etisk synpunkt? Det är sant 
hon undervisar blott en klass i sänder, 
men där finnes blott ett rum och 
känslan av att de yngre barnen lyss
na till de äldres undervisning skall, 
bära det, frånsett allt annat, göra sa
ken svår för de unga. Denna syn
punkt här jag direkt i första hand 
från forna élever, både sådana som 
ännu voro vid seminarium och ändra, 
som redan prövat saken. 

Och en ung lärare under samma 
förhållande, som, i saknad äv kvin
nans fyndighet, kanske känner sig i 
ett ännu svårare dilemma. 

Just denna undervisning fordrar 
världserfarenhet, takt och bör vara 
lämpad för individerna. Den biolo
giska delen av undervisningen är ju 
ingen svårighet ; allt exakt vetenskap
ligt är lätt att behandla, — men den 
etiska och moraliska tillämpningen! 
— det är där, som svårigheten kom

mer in. 
"Föräldrarne böra ge det första 

uppslaget !" 
En av Englands mest framstående 

skolföreståndarinnor sade en gång: 
"Att uppfostra barnen är ingen konst 
— men föräldrarne !" Det är föräl
drarna, som behöva upplysningar, 
varningar ; föräldrarne skola uppfost
ras till att uppfostra sina barn. Tänk 
på fadern i Geijerstams "Erik Gra
ne'" på modern i Wedekinds "Den 
vaknande våren." De äro ohyggliga 
företeelser i sin idiotiska passivitet 
och feghet — men de ha många li

kar. 
I Tyskland är frågan sedan flera 

år aktuell. Man började också ropa 
på sexualundervisning i skolorna, 
men det blev förstås mer eller mindre 
(mest mer!) fiasko. Så försökte man 
en vandrande utställning: "tdor och 

barn." Materialet var från början 
enkelt och lärorikt. Läkarne uppto-
go saken, många med entusiasm, hol
lo förklarande föredrag dagligen i ut
ställningen o. s. v. Men dels blev un
dervisningsmaterialet under veckors 
och månaders lopp så smutsigt att 

man inte ville "ta' i det." Där fanns 
t. ex. ett litet rum som föreställde 
ett enkelt, fattigt hem för att visa 
hur man kunde reda sig med de mest 
primitiva medel. En klädkorg med 
ett par höstoppade dynor och två 
handdukar till "lakan", utgjorde bar
nets "säng", o. s. v. Men då dessa 
saker släpats omkring i månader utan 
att tvättas, voro de icke längre ett 
"föredöme !" — och så rörde sig c :a 
4/5 av hela utställningen om köns
sjukdomar. Fotografier, färgtryck, 
statistiska tabeller etc., och sådant 
lämpar sig blott för moget folk icke 
för barn och den grönaste ungdomen. 
Nog fingo dessa senare en egendom
lig uppfattning av "Moder och 
barn". — 

Kunna icke våra seminarier ge litet 
bestämd handledning, huru sexualun
dervisningen kan och bör meddelas, 
med ledning av någon lämplig bok i 
ämnet. När så en gång inom ganska 
få år de nuvarande "barnen" på 12 

—15 själva blivit fäder och mödrar, 
låtom oss hoppas att de kommit så 
långt i civilisation, att de anse det 
för en naturlig och självskriven plikt 
att själva undervisa sina barn i denna, 
en av mänsklighetens livsfrågor. 

Utlandssvenska. 

För höga. 
En journalist, även en kvinnlig, 

tungas ofta, när arbetet och måltids-
timmarne där hemma icke passa ihop, 
att äta ute. 

Den här gången gällde det en in
tervju, tiden var knapp och mötes
platsen blev därför ett middagsbord 
i dét stora hotellets lunchrum. 

Där var ett betydande antal gäster, 
nästan uteslutande herrar, vilka på 
det för dem utmärkande sättet anlagt 
sitt bästa sällskapshumör och som, 
under angenämt samspråk, ägnade sig 
åt ett utsökt bords njutningar. 

Vad som påkallade uppmärksam
heten var, att de servitriser, som an
ställts för att betjäna denna kund
krets, vilken dock huvudsakligen var 
manlig, tydligen icke valts med hän
syn till lockande yttre företräden — 
de vjro utan undantag ett stycke på 
andra sidan ungdomen, och de sågo 
ut som folket gör mest. Men de rör
de sig raskt, smidigt och påpassligt 
mellan borden, syntes helt gå upp 1 

sitt arbete och taga det som självfal
let, att de skulle göra sitt allra ypper

sta. 
Vid vårt bord stod en av dem. 

Hennes person, hennes sätt sade: 
"Jag står till er tjänst, mina damer, 
för att ge er en utmärkt uppassning." 
— Hennes ton underströk detta ytter
ligare, när hon lämnade några be
redvilliga upplysningar om matsedeln 
och om vad som var just det bästa 

för (jagen. 
Ilon kom, med soppan och ville 

servera mig först. Jag hänvisade hen
ne med några godmodiga ord till min 
moitiée såsom varande hedersgästen. 

Hon efterkom snabbt uppmaningen 
och sade icke påtvingande, men i låg 
frimodig, leende ton: "För mig äro 
båda damerna hedersgäster." 

Och hon bevisade det i handling. 
Den mest ferma, kunniga uppassning ! 

Vilken skatt för en restaurang att 
äga en betjäning av denna väluppfost-
rade, tränade, älskvärda typ! Man 
gar med en känsla av välbefinnande, 
sympatiskt stämd mot den förträff
liga ledningen. En vacker lokal, ett 
ypperligt bord och en betjäning som 
står på det högsta planet inom sitt 
yrke! Det är självfallet att man skall 
återvända just till detta behagliga 
ställe och att man skall varmt re
kommendera det till andra. Och som 
kvinna glädes man över det sätt var
på kvinnor förstå att sköta en åta
gen uppgift och hedra kvinnligt ar
bete. 

Men det finns andra liknande stäl
len, där man, även om publiken är till 
avsevärd del kvinnlig, utväljer den 
tjänande personalen med hänsyn icke 
till deras fallenhet för, dess skicklig
het i yrket utan till det fördelaktiga 
utseendet och anställer idel unga 
flickor som se särskilt bra ut. 

Detta tyckes vara deras enda för
tjänst. 

Hava de någon verklig uppfatt
ning av sitt yrke, av de förpliktelser 
det ålägger dem gentemot gästerna? 

De synas oändligt medvetna om det 
utomordentliga personliga värde de 
äga i kraft av sin charmanta hy, sitt 
konstmässigt uppsatta hår, sina him
melsblå eller bruna granna ögon, sina 
rosiga kinder, röda läppar, sin präk
tiga figur, sina i silkesstrumpor inne
slutna välformade ben. De stå och 
fjädra sig som de vackra tamfåglar, 
vilka just så här års återfinnas på 
allas vår .matsedel, höja på ögonbry
nen, snörpa på munnen, röra huvu
det med utstuderat koketteri som 
framför en inbillad spegel, stryka 
med händerna tillrätta kjolen över 
höfterna — allt hos dem sägfer: ha 
ni sett en sån stilig flicka? En sån 
fulländad 'ippeni'dielse? 

Utan att göra sig någon brådska 
och med grandezzan av spanska in-
fantinnor skrida de fram till de bord, 
där nya gäster slå sig ned, mottaga 
med högdragen, uttråkad min och 
nästan som en personlig förolämpning 
de mottagna orderna för att efter 
en liten evighet komma tillbaka och 
med en gest av oändlig nedlåtenhet 
ställa brickan på bordet samt, utan en 
min, ett ord till tack stryka till sig 
likviden och den rikliga extra dusör 
gästen lämnar dem för besväret. 

Vilket starkt obehag erfar icke den 
på detta sätt betjänade, vilken anti
pati känner han icke mot hela stället, 
äveti om allt annat därinne är först
klassigt och ägnat att behaga och ver
ka tilldragande ! Man tänker : "Jag 
skall icke gå hit igen, och jag skall 
varna andra !" Vilken harm och leds
nad känner man icke, som kvinna, 
över att kvinnor visa denna brist 
på förståelse för vad de äro skyldiga 
det valda levnadskallet, över att de 
på detta enfaldiga sätt misskredite
ra det kvinnliga arbetet ! 

Låt oss icke tåla detta mindervär
diga arbete, som faller uteslutande 
inom vissa delar av den kvinnliga 

lames Lundgren tö 
Göteborg 

Sverige^ sforsfa och fornåmäiia 
(héfirmii 
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gruppen av det ifrågavarande yrket! 
Låt oss av de restauranger, kondito
rier och lunchrum, vi frekventera, 
kräva att betjäningen i första hand 
är, icke skön att skåda utan kunnig 
och belevad, låt oss själva bidraga till 
dess uppfostran genom de vapen vi 
äga i ironien och tillrättavisningen. 
Låt oss t. ex. säga : Skulle ni möjli
gen vilja vara nedlåtande nog att ser
vera mig det och det?" Eller: "det 
tycks besvära er att betjäna mig? 
Låt det i så fall vara. Jag skall vän
da mig till er chef för att få en annan 
uppasserska, som bättre förstår sina 
skyldigheter, än vad ni gör !" 

Låt oss inte vara så flata och fe
ga som vi äro,låt oss gripa in och 
bringa reda i förhållandena överallt 
där så behöves. Det är det enda sät
tet att vinna rättelse. 

Eyvor. ' 

De engelska parlamentsvalen äga 
rum den 15 november. När detta 
skrives, äro redan 30 kvinnliga kan
didater uppställda. De flesta av 
dem stå på de liberala partiernas 
listor. Därefter kommer arbetare

partiet och slutligen det konserva

tiva partiet. 

Premiärministern Bonar Law har 
för avsikt att i anslutning till de 
förestående valen i London tala in
för en uteslutande kvinnlig försam-

ling. 
De konservativa tidningarne be

klaga det under framhållande av fa
ran att skilja mellan manliga och 
kvinnliga väljare. Man kan där
igenom väcka lusten hos kvinnorna 
att bilda ett eget parti. Bleve d^t-
ta fallet skulle de övriga partierna 
se sig nödsakade att gemensamt 
hindra invalet av kvinnor i parla
mentet. ... ' , , ! ; ( «• 

I våras beslöt en konferens .av 
amerikanska rabbiner, att även 
kvinnor skulle kunna, ernå värdig
heten av rabbin. I anslutning .här
till har nu det hebreiska universi
tetet i Cincinnati öppnat , möjlighet 
för kvinnorna att avlägga de för er
nåendet av rabbinvärdigheten ,pp-
diga examina. . 

Slutförsäljning! 
På grund av affärens upp
hörande slutsäljes hela lagret 
t i l l  B L L I G A  P R I S E R .  

S t ö r s t a  u r v a l  m o d e r n a  
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stadt ') sommaren 1789 gjorde hon 
slag i saken genom ett långt samtal 
med Schiller, vilket hade dennes och 
-ottes förlovning till följd. Märk-

"ä;digt nog såg Schiller emellertid 
|irken däruti eller i det föies^ående 

"iftennålet någon annan ändring i 
S'' förhållande till de två sy r rarna, 
an att han nu kommit oän il" ;j t myc
ket närmare dem bägge. Hans fäst-
'oansbrev äro utan tvivei på sätr och 

ls de underligaste, som någonsin 
drivits. 

^är han fått Lottes jaord och sö-
er att i en biljett till henne uttrycka 
111 tacksamhet för detsamma, säger 

oT 'o eX' * "Kärleken är outtömlig, 
c vårens dagar äro få. Min ande 

avar i en ny, skönare värld, sedan 

dif Ve* n' 2) tillhöra mig, sedan 
till ^ra' kära Lotte, burit din själ 

mig • Och i hans samma dag 
apvna brev till Caroline heter det: 

mitt inre står det ljust och 
För 

„ ^rat v'lken himmel i din själ 1ig-

til[ K'redd f°r m'lg- °> vilken utsikt 
•mmelskt sköna dagar öppnar 

*)E " 
heten av^w *iîyc'ce,; besökt badort i när-

s) j-j "alle. 
v- s. Lotte och Caroline. 

. 
sig icke för oss ! Jag vågar ej tänka 
mig dem i hela sin rikedom, på det 
att mitt väsen icke må bli alldeles 
oanvändbart för verkligheten. Vi ha 
funnit varandra, liksom vi äro ska
pade endast för varandra. Inom mig 
lever ingen önskan, vilken min Ca
roline och min Lotte icke fullkom
ligt kunna tillfredsställa. Och val 
mig, dyraste, om ni hos mig finna det, 

som gör er lyckliga!" 
Under hela tiden före bröllopet 

fortsatte Schiller att skriva till båda 
systrarna på ungefär samma sätt, lika 
förtroligt, lika ömt och lika längtans-
fullt, ofta direkt vänd till bägge och 
med'dualistisk tilltalsform. "0,^min 
dyra Caroline! min dyra Lotte!" ut
ropar han sålunda i september 1789-

"Hur annorlunda är icke allt omkring 
mig, sedan er bild möter 111ig vid 
varje mitt livs steg. Er kärlek kring
svärmar mig som ert gloria, utbreder 
för mig en skön doft över hela natu
ren". Lycksalig tänker han på tio
tiden : "Ja, vårt liv skall bli en skon 
harmoni," och våra hjärtan skola 
överraska varandra med ständigt nya 
fröjder ... O, det är nu min levnads 
enda lycka, att ni bära mig 1 ett al-

skande hjärta. Min själ kan icke 
mera binda sig vid något annat, och 
även det är ett verk av er kärlek". 
Hans inre öga ser ständigt de båda 
systrarna tillsammans i det blivande 
hemmet. "Just nu tänkte jag", skriver 
han strax efter förlovningen, "hur 
det vore, om jag endast behövde gå 
från ett rum till ett annat för att 
vara hos er." Och något senare: 
"Min ande sysselsätter sig nu ofta 
med scener ur framtiden : vårt liv har 
börjat, jag skriver kanske då som 
pu, men Vet, att ni är i mitt rum. 
Du Caroline sitter vid pianot, och 
Lotte arbetar bredvid dig; i spegeln, 
som hänger mitt emot min plats, ser 
jag er bägge. Jag lägger bort pen
nan för att vid edert klappande hjär
ta övertyga mig om att jag äger er, 
att intet, intet kan slita er ifrån mig". 

Så upprullar hans fantasi som en 
fager drömsyn hemlivet med de bäg
ge älskade varelserna. Han tänker 
àig föreningen med dem som rent 
själslig och räknar lika litet med en 
tudelad äktenskaplig sammanlevnad 
à la Bürger som med Fernando-ge-
staltens könskonflikt. Att världen ic
ke har samma uppfattning av förhål

landet som han själv, erfar han vis
serligen, och det är en orsak till smär
ta för honom. "Jag kan icke", skrev 
han till systrarna i november, "för
låta människor och ting det långa av
stånd varpå de befinna sig från min 
kärleks himmelska ideal... Att leva, 
jag i er och ni i mig, o, det är en till
varo, som kommer fitt ställa oss över 
alla människor omkringl oss. Vårt 
himmelska liv skall vara en hemlighet 
för dem, även om de bli vittne till 

det". 
Men det var icke endast utom

stående, som kände sig skeptiska 
gentemot Schillers dubbelkärlek, utan 
Lottes varma hjärta plågades av tvi
vel angående den älskades böjelse, 
av föreställningen, att densamma 
mera gällde Caroline än henne själv. 
Hon anförtrodde sig till sin egen och 
systerns intimaste väninna, Caroline 
von Dacheröden, sedermera Wilhelm 
von Humboldts maka, och denna råd
de henne att uppriktigt omtala sina 
farhågor för Schiller, skrev också 
själv till denne om saken. Det tycks, 
som om han därigenom i viss mån 
kommit till besinning och sedan aktat 

I sig för att visa Caroline mera upp

märksamhet än Lotte. Den sistnämn
da blev småningom lugnare och kän
de sig allt säkrare i fråga om framti
den, kanske dock mest genom med
vetandet om kraften av sin egen kär
lek och vissheten att själv i långt 
högre grad än systern äga förutsätt
ningar till bereda Schiller en varaktig 

lycka. 
Det visade sig också, att Carolines 

framtidsplaner icke överensstämde 
med svågerns. När Schiller och Lot
te den 22 febr. 1790 vigts i Jena och 
ordnat sitt lilla hem där, förverkliga
des drömmen om trions idylliska 
samliv endast någon gång för helt 
kort tid. Caroline gick sina egna vä
gar, uppehöll sig mest på resor eller 
hos Humboldts och hade fortfaran
de sitt egentliga hem hos modern. 
Längre fram utverkade hon laglig 
skilsmässa från Beulwitz och ingick 
nytt äktenskap med Wilhelm von 
Wolzogen. 

Den första tiden efter sitt gifter
mål brevväxlade Schiller allt emel
lanåt med svägerskan, och dubbel
kärlekens-ton ljöd fortfarande genom 
hans ord, om än mera dämpad. "Jag 
kan icke säga", skrev han sålunda 

i maj 1790, "att vi äro skilda från 
dig, så nära känner jag mig vara 
dig. Egentligen skiljer dock endast 
själen, liksom den ensam binder ihop. 
Du tillhör mig, var du än befinner 
dig..." Men snart blev hans brev 
sällsyntare, och redan efter ett par 
år förde Lotte ensam makarnas kor
respondens med Caroline. Dualis
men i Schillers hjärta hade klingat ut 
i den djupa äktenskapliga kärlek, som 
ända till graven blev hans och Lottes 
högsta lycka. 

* 

Bland den tyska esteticismens 
märkesmän skulle ännu många ex-
exempel på erotiskt dubbelliv kunna 
uppräknas. "Sådana kvinnor som 
Stella äro inga drömbilder, och så
dana män som Fernando ej heller, 
det skall Gud veta", skrev Bürgers 
förtrogne vän Sprickmann. Kärlek
ens tudelning — Gleichensagans pro
blem — låg så att säga i luften un
der "Sturm-und Drang"-perioden. 

Hur olika än karaktärer och yttre 
förhållanden i de särskilda fallen va
rit, så finner man dock ipssa över
ensstämmelser mellan dem aHa. All
tid stå två slags kvinnor gentemot 
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TVÄTTAS KEMISKT 
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Ringströms Kemiska 
Hämtas och hemsändes. Order Telefon 8992 

bästa tvättmedlet 
h ömtåliga kläder 

Gummans Flingor 

levereras à nästan htpilken plats som, 
hälst i världen 

genom. 

cVcisxt 
ß̂iamslerJiandel 

GUSTAF EKMAN 

GÖTEBORG, STORGATAN 31 
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HÖSTEN ÄR INNE! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

SKSSSÄ 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

EDSTAM§ 
Manufaktur- &Tiikàmagasin 
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försäljer 

Helylle Eskimå 140 cm., flera 
prislägen, från II: 50 

Helylle Dräkt- och Kjoltyger 
stort urval, pris från 3: 25 

Helylle Foule- och Klädnings-
tyger i en mångfald kvalitéer 
och färger. 

Helylle Kamgarnskoftor från 12:00 

Sweaters, gensare och byxdamasker. 

Ett restparti hellinne dukar och 
servietter, obetydligt felaktiga, till ena
stående billiga priser. 

Fråga dig endast inför allt: "Ha
de Kristus gjort detta?" Bet är 
nog. Morgenstern. 

* 

Hav alltid något gott i sinnet! 
Claudius. 

KLENA BARN. 
För Kvinnornas Tidning av 

Röda-korssyster. 

I. 

Den vuxna människans hälsa är i 
hög grad beroende av den vård hon 
får som barn, ty just i barnaåren 
grundlägges den för hela livet. Detta 
borde särskilt de betänka, som ha 
vården om egna eller andras barn sig 

anförtrodd. 
Vi, som lämnat vår överflödande 

ungdom ett gott stycke bakom oss, 
skola säkerligen villigt erkänna att 
en god hälsa är livets allra dyrba
raste gåva och att den är väl värd 
att på allt sätt värnas om och skyd

das. — 
Jag vill nu visst icke påstå, att vi, 

trots den ömmaste vård, mäkta helt 
skydda våra barn för sjukdom, men 
när den kommer kunna vi kanske 
genom ett klokt ingrepp i rätt tid 
mångeni gångt häva den innan den 
hunnit åstadkomma någon skada. 

Det är dithän jag vill komma, och 
jag skall i det följande söka klargö
ra vad god vård i många fall kan 
komma att betyda för hämmande av 
en sjukdoms vidare utveckling. 

Vi börja då men den av så mången 
som "oskyldig" betraktade halsflus-
sen. Denna är nu en gång för alla 
visst icke så oskyldig som folk tro, 
och bör när den uppträder tagas itu 

i med genast och på allvar. 
Sjuklingen stoppas ner i en väl 

uppvärmd säng. För att få sängen 
varm iditlägges fiaskon:, fyllda med 
hett vatten. Bäst att stoppa in varje 
flaska i en yllestrumpa så att den inte 
bränns. Sjuklingen laxeras. Man 
bör hälst använda sig av ricinoljan, 
som är ett effektivt och snabbt ver
kande medel. Man beräknar 1 tsk— 
1 msk, beroende på barnets storlek. 
Om man skakar ut oljan i litet öl 
eller rör ut den i sylt blir den alls 
icke svår att ta in. Den verkar på 
4—6 timmar och bör alltså icke gi
vas på kvällen, då nattron skulle stö

ras. 
Sedan blir det nödvändigt att ta 

itu med själva infektionshärden : hal
sen. Klokt är att lära även helt små 
barn gurgla sig i halsen, det ha de 
ofantlig nytta av sedan om de någon 
gång få halsfluss eller difteri. Säk
rast är att till barn använda endast 
ljumt svagt saltvatten till gurgling, det 
är ett gammalt beprövat medel o. all
deles ofarligt om de skulle raka sväl
ja ner därav. Sjuklingen bör tillhål
las att gurgla sig ofta. För att "lena 
upp" halsen gives även barnet varmt 
att dricka ofta. Varmt honungsvatten 
eller varm mjölk med smör i bruka 
de tycka om. Halsen gnides morgon, 
och kväll med uppvärmd bolmörtsol
ja. Detta är mer att föredraga, då 
det gäller barn än ett våtvärmande 
omslag, ty ett dylikt behöver läggas 
synnerligen väl och stadigt om det 
skall göra avsedd nytta, och sadana 
rustibussar som barn äro så är det 
svårt att få det att ligga stilla. Om
kring halsen knytes en liten varm 

GOSS? & FLICK? 

KLÄDER 
BRA och BILLIGA 

hos 

LINDEMARK'S 
Kyrkogatan 32 (Mitt emot Domkyrkan) 

ylleduk. Så länge febern är hög gi
ves endast flytande föda, mjölk, väl-
lingar, fruktsoppor, krämer, gröt, 
buljong med äggulor m. m. Mat-
smältningsförmågan är nämligen på 
grund av febern nedsatt. 

Det kan ju tyckas som om detta 
vore ett onödigt pjåskande. Men er
farenheten har visat mig att dessa 
åtgärder äro nödvändiga om icke bar
nen skola taga skada, d. v. s. angri
pas av ledsamma och måhända öde
läggande följdsjukdomar. 

Naturligtvis tillätes icke sjuklingen 
att stiga upp förrän temperaturen är 
under 37°. — Man måste även hålla 
syskonen, om sadana finnas, borta 
från sjukrummet.' Man får icke re
sonera som så, att det är bäst att de 
alla få halsfluss, först som sist. Vem 
garanterar, att den ene tål precis det
samma som den andre Den ene sti
ger upp frisk från en sjukbädd där 
den andra måhända dukar under. 
Människans motståndskraft mot sjuk
dom är mycket olika — låt oss kom
ma ihåg det och handla därefter ! 

Om vi nu icke alls brytt oss om att 
ingripa i ovannämnda fall, så är det 
antagligt, att bakterierna, som krop
pen med vår hjälp mycket lätt skulle 
"rått på" och oskadliggjort, nu i stäl
let gömma sig i några skrymslen i hal
sen, särskilt i de båda mandlarna, 
varigenom dessa ondgöra sig och 
svullna. Blir barnet sen aldrig så litet 
förkylt återfår det genast en mer eller 
mindre svår halsfluss. Dessa ofta 
återkommande halsflusser inverka sär
skilt ogynnsamt på det allmänna häl
sotillståndet och följas ofta av sviter, 
varibland hjärtfel, äggvita, öronin
flammationer och skrofulös höra till 

de vanligare. 

På grund av att mandlarna ' stän
digt äro svullna och liksom "täppa 
till" halsen blir andningen försvarad, 
barnet andas både dag och natt med 
öppen mun, snarkar Ofta om nätter
na, talet blir sluddrigt, hörseln ofta 
dålig. Det är mycket ofta sådana 
barn, som med orätt bli kallade lik

nöjda och slöa i skolan. 

Förr "klipptes" man i halsen vid 
dylika tillfällen. Det hjälpte för en 
tid, men snart var man täppt igen. 
Numera anser man, att sådana sjuk
domshärdar som mandlarna i detta 
fall äro, hälst böra opereras bort. 
Denna operation går i allmänhet bra, 
den försiggår under sövning och bar
nen repa sig märkvärdigt fort sedan, 
både kroppsligen och andligen. 

Detta om större barn ! När det gäl
ler små barn (omkr. 1—3 år) kan en 
halsfluss ofta vara direkt livsfarlig. 
Säkerligen ha de allra flesta af tid
ningens läsarinnor hört talas om 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser. 
ALMEDAHLS FÖRSÄLJNINGS MAGASIN, 

Kungsgatan 55. 

strypsjuka eller Krupp och undrat 
vad det är? Strypsjuka orsakas an
tingen av difteri — eller också av 
vanliga halsflussbakterier. I det förra 
fallet, som är farligast, talar man om 
Krupp, i det senare fallet om falsk 
Krupp. Sjukdomen beror på att bak
terierna så att säga "krupit" längre 
ner i halsen till luftstrupen eller 
de övre luftrören där slem
hinnan inflammeras och blir ansvälld, 
varigenom livsfarliga kvävningsanfall 
uppstå. Här är ett snabbt ingrepp 
mången gång den enda räddningen. 

Vad skall då en oerfaren mamma, 
som kanske sitter ute på landet, långt 
från läkare, taga sig till? Jo, det 
finns ännu intet bättre medel än att 
tilliföra den lille sjuklingen varm, fuk-
Zir^uft. Enklast sker det genom att 
oft*- Zälla honom över en spann med 
hett vatten, så att han får andas in 
duktigt med ånga genom näsa och 
mun. Härvidlag får man noga se 
till, att inte den lille hålles för nära 
den heta ångan, så att han skållar sig, 
och man får inte glömma att tillsäga 
barnet att blunda med ögonen, så att 
inte de taga skada. I svårare fall kan 
det vara nödvändigt att placera den 
lille i ett s. k. ångtält, där han får lig
ga dag och natt till dess att kväv
ningsanfallen upphört. 

Det är ofantligt många små barn, 
som under tidernas lopp på grund av 
okunnighet från vårdarinnans sida 
dukat under för denna farliga barn
sjukdom. Läkare bör alltid skynd

samt eftersändas. 

Ja, vi ha nu granskat den "oskyl
diga" halsflussen en smula. 

Låt oss komma överens om att icke 
i onödan utsätta barnen för risken att 

bli sjuka. 

Jag tror, att genom två enkla reg
lers efterlevnad en mängd barn årli
gen skulle kunna skyddas för hals
flussen, som om den ondgör sig kan 
undergräva deras hälsa för livet. 

De lyda : Barnen böra alltid hållas 
torra och varma om fötterna. 

De borde aldrig få vara tillsam
mans med eller "hälsa på" syskon, 
anförvanter eller kamrater, insjukna
de i halsfluss eller influensa. 

Små orsaker, 
stora verkningar. 

De nu radande kvinnomoderna, i 
stort sett utan garnet.ng, förorsakar 
Frankrike stora föi luster. Dess ex
port av garneringsartiklar o. d. be
räknas på grund härav hava nedgått, 
pr år räknat, med fem hundra mil
lioner francs! Den motsvarande in
besparingen får fördelas på de län
der som importera de ifrågavarande 
artiklarne från Frankrike. Även vi 
svenskar torde hava inbesparat åt-
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/  VARJE 
SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon« 

stens och litteras 

t u r e n s  o m r å d e  

läser man 
n u m e r a  
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skilliga av dessa millioner och räddat 

guldet åt vårt land. 
Glädjen häröver torde emellertid 

icke bliva långvarig. M. Dion, den 
franske ministern för handel och in
dustri, har satt sig i förbindelse med 
de personer och institutioner, som 
skapa de för hela världen tongivande 
moderna för att få fram ett nytt för 
den franska garneringsindustrien för
delaktigare och för kvinnovärlden 

.kostsammare mod. 

Tankar. 
Ser du icke Gud? I varje stilla 

källa, under varje blommande träd 
möter han mig med sin kärleks 
värme. Goethe. 

Man vet att man existerar först 
när man återfinner sig i andra. 

Goethe. 

Utan allvar är världen icke möj
lig*. Goethe. 

Låt oss vara rättvisa gentemot 
andra, ty vi förtjäna att värderas 

IMR 8 DAG 

"en' verkligt först
klassig illustrerad 
tidskrift — " 

" med gedigen 
och fint kultiverad 

ton " 
SÄGER DAGSPRESSEN 

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

P R E N U M E R E R A  A  N Ä R M A S T E ,  
POS7ANSTALI ELLER BOKHANDEL! 

endast så mycket som vi själva för
stå att uppskatta. Goethe. 

Livet är ingenting, det är endast 
möjligheter till något. 

Hebbel. 

S i  u  
på grund av 

affärens upphörande. 

Lanners Skomagasin 
18 KORSGATAN 18 

Finast och älskligast under den i 
fråga varande kulturperioden doftade 
emellertid dubbelkärlekens blomma 
på Schillers levnadsväg, visserligen 
endast en kort tid, men under för
hållanden, som fingo genomgripande 
betydelse för hela hans existens. 

Den tjugoåttaårige skalden, var6 
dramer och dikter redan då gjort ho
nom berömd, tillbragte vintern 1787— 

1788 i Weimar. Vistelsen i Leipzig 
och Dresden (1785—87) hade varit 
slutpunkten för hans "Sturm und 
Drang." Genom djupgående histo
riska studier och umgänget med den 
Körnerska familjen hade hans snille 
vunnit i målmedvetenhet och styrka, 
hans personlighet mognat. Han hade 
med manlig beslutsamhet undertryckt 
sin böjelse för den sköna Si
renen Henriette von Arnim och 
strävade nu allvarligt att för
vandla sin kärleksförbindelse med 
Charlotte von Kalb till ren vänskap. 
De träffades väl dagligen i Weimar, 
där hela societeten visste om och tog 
hänsyn till deras förhållande, men 
Schillers kärlek hade slocknat, och 
bakom Charlottes rygg dryftade han 
med Körner möjligheten av ett gifter

mål t ex. med Wielands dotter. Ett 
nytt intresse gjorde emellertid snart 
slut på alla sådana planer och löste 
dessutom helt och hållet den tjusning 
fru v. Kalb utövat på den unge dik

taren. 
Efter ett besök på godset Baurbacfy 

hos sin skolkamrat och vän Wilhelm 
von Wolzogen red Schiller en dyster 
decemberdag med sin värd till den lil
la thüringska residensstaden Rudol
stadt. Utflykten dit var en omväg, 
när man som de bägge ryttarna ämna
de sig till Weimar, och hade före
tagits, emedan Wolzogen önskade gö
ra den berömde vännen närmare be
kant med sina "superkloka" kusiner, 
systrarna Caroline von Beulwitz och 
Charlotte von Lengefeld, vilka Schil
ler några år förut flyktigt lärt kän
na i Mannheim utan att ha givit el
ler mottagit något djupare intryck. 
Under den långa vinterafton de nu 
tillsammans tillbragte i det Lenge-
feldska hemmet väcktes däremot i 
hög grad ömsesidigt intresse, och vid 
avskedet uttalade Schiller till de un
ga damernas glädje sin förhoppning 
att kunna tillbringa sommaren i den 
sköna dalen kring Rudolstadt. Ytt

randet föranleddes väl snarast av ar
tighet eller en hastig impuls, och ef
ter återkomsten till Weimar torde 
Schiller i början sällan ha tänkt på 
de vackra, fint bildade systrarna 
Lengefeld. Men fram på nyåret 
träffade han oförmodat den yngsta 
av dem, Charlotte, i Weimars då 
mycket rörliga sällskapsliv, och hen
nes älskliga väsen tog honom snart 
fången, icke i obetvinglig lidelse, men 
med lugn hjärtevärme och ljuv aning 
om hennes genkärlek. När hon i 
april måste återvända hem, utbad han 
sig att få skriva till henne och för
säkrade, att hon "toge med sig den 
bästa delen av hans fröjder". 

Schillers plan att under sommaren 
vistas i den Lengefeldska kretsen ha
de under samvaron i Weimar åter
upptagits och fått bestämd form. 
Charlotte eller Lotte, som hon van
ligen kallades, fick i uppdrag att skaf
fa honom ett passande logis, och re
dan i maj begav sig Schiller till 
Volkstädt, beläget en halv timmes 
väg från Rudolstadt. Under de föl
jande månaderna träffade han nu 
nästan dagligen de bägge systrarna, 
med vilka han snart förenades av en 

egendomlig känsla, fint sammansatt 
av kärlek, vänskap, sympati och 
svärmeri. Om det från början varit 
Lotte, som verkat mest tilldragan
de på diktaren, så tycks under som
maren Caroline avgjort ha vunnit 
försteget i hans intresse. Detta var 
också helt naturligt. I sin-egenskap 
av gift dam var hon det gemensamma 
hushållets värdinna — modern var 
uppfostrarinna på slottet — och hade 
efter faderns död alltid haft mest 
att säga i familjen. I fråga om be
gåvning och andlig vitalitet var hon 
icke blott betydligt överlägsen den 
medelmåttiga systern, utan bland de 
många betydande tyskorna under det
ta esteticismens tidevarv en av de 
snillrikaste. Vittra intressen och tan
keutbyte med djupt bildade personer 
utgjorde för henne en motvikt mot 
den otillfredsställelse hon erfor i sitt 
äktenskap. Själv har hon många år 
senare i sin förträffliga Schillerbio-
grafi medgivit, att hon i sällskap med 
Schiller och Lotte i allmänhet "ledde 
konversationen", och tillagt: "Som 
en girland av blommor och frukter 
var för oss hela denna sommars sam
varo med sina många njutningar, bil

dande dagar och timmar..." I själva 
verket var Caroline v. Beulvitz all
tid medelpunkt i en andlig framstå
ende krets, var hon än befann sig, 
och hennes brev liksom hennes sena
re skrifter vittna om en utomordent
ligt livlig psyke, rörlig fantasi, klart 
förstånd och hög personlig utveck

ling. 
Sedan Schiller på hösten återvänt 

till Weimar och följande vår (maj 
1789) tillträtt sin professur i Jena, 
vilken han erhållit till stor del ge
nom systrarna Lengefelds relationer, 
underhölls hans förbindelse med dem 
genom flitig korrespondens och åt
skilliga kortare sammanträffanden. 
Å ömse sidor kände de sig allt mera 
dragna till varandra; breven mellan 
dem andas tillitsfull hängivenhet och 
alltjämt växande förtrolighet. Schil
ler skrev ungefär lika mycket till bäg
ge systrarna, ofta ett gemensamt brev 
till dem, och det är väl troligt, att 
Caroline svarat lika punktligt och ut
förligt som Lotte, ehuru manga av 
den förstnämndas brev gått förlora
de. Tydligen för att lugna sig själv 
och sina vänner med avseende pa fa
ran av ett förhastat giftermål hade 

Schiller en gång till Körner sagt sig 
försöka "genom delning försvaga si
na känslor." I början torde han också 
verkligen ha ansett sin vänskap med 
bägge systrarna Lengefeld som ett 
botemedel mot den vaknande böjel
sen för Lotte. När han sedan blev 
åtminstone halvt medveten om tillva
ron av sin egen dubbelkärlek och 
trodde sig säker på att både Caroline 
och Lotte besvarade hans känslor, 
började ett samliv på tre man hand, 
en själarnas bigami, ett andligt för
verkligande av Gleichensagan att 
hägra för hans fantasi, vilken gärna 
svävade i- högre rymder och icke kun
de föreställa sig framtiden utan den 
ena eller andra av de bägge systrarna. 
Den mest önskvärda yttre formen 
för en gemensam levnad hade han 
väl knappast klar för sig, om än tan
ken på en äktenskaplig förbindelse 
med den ogifta systern, Lotte, visst 
icke var främmande för honom. 

Till all lycka ägde Caroline mera 
världserfarenhet och praktiskt för
stånd än den svärmiska vännen. H011 

visste, att systern gav Schiller en äkta 
kvinnlig, enkel och naturlig kärlek, 
och vid ett sammanträffande i Lauch-
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OfjentHga^nöjen. 

stora Teatern 
Ga«la8 Heidelberg 

kl. 7.30 

Czardasfurstinnan. 
Måndag och Torsdag kL 7.30 

Tannhauser. 

T^r^nsbér^steätern. 
Varje afton kl. 8 

Iii och de våra. 
•Sdespel i 3 akter (7 tablåer) 

av John Galsworthy. 

Söndag kl. 1:30 Mâtiné. 

r-hiw«kor—« 

isivaTeatern. 
-«riÂBudïrk,'8: 

Billlghetsraatiné söndag kl. 1,30. 
BARKEN MARGARETA. 

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

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

Söndag kl. 1.30 Mâtiné: 
EN PIGA ELAND PIGOR. 

munoiun 
Göteborgs största och 
mest populära filmteater 

De förnämsta programmen 
från världens största film
institut och alltid den mest 
konstnärligt utförda musik 

DAMER 
Ni böra först se vårt stora urval 

av kulörta rock- och dräkttyger 

samt blå och svart cheviot in-

S 
nan Ni avslutar köp. 

T RO M 5 
Torggatan 22—24. 

Den unga frun skall på bal. Just 
som hon är färdigklädd, kommer hon 
att tänka på lillan inne i barnkam
maren och beslutar att visa sig i all 
sin härlighet för henne. 

—Nå, vad säger du om din mam
ma ? frågar hon. 

Lillan ser storögd på henne : — Ja
så mamma ska gå å bada. 

jQW . DETALJ 
Ö. Hamng. 31.1 tr. 

INIABS 
handarbeten 

för Julen. 

Insändarnes spalt 
"Sexualundervisning 

i skolorna". 
Efter mångårig erfarenhet både vid 

skolor och seminarier känner också 
jag i grund och botten svårigheterna 
i att ge sig in på just detta ämne. 

En kommitté tänker sig saken teo
retiskt ; det är fullkomligt riktigt. 
Ungdomen bör upplysas, ungdomen 
bör varnas — men hur? Förslaget 
låter så ungefär: "Skolans sexualun
dervisning skall meddelas ungdomen 
såväl i övergångsåldern samt i högre 
skolan kvarvarande ungdom, och bör 
utgå dels från biologisk synpunkt, 
dels innefatta sociala och etiska mo
ment." 

Ja, det låter ytterst enkelt, men — 
Tänk er en ung folkskollärarinna 

på landet med en stor skola uppdelad 
i 3 à 4 klasser, som hon får sköta en
sam. Dessa lärjungar representera 
alla åren från 9 till 14 à 15 och båda 
könen. Hur kan man begära, att hon 
skall behandla dessa frågor från so
cial och etisk synpunkt? Det är sant 
hon undervisar blott en klass i sänder, 
men där finnes blott ett rum och 
känslan av att de yngre barnen lyss
na till de äldres undervisning skall, 
bära det, frånsett allt annat, göra sa
ken svår för de unga. Denna syn
punkt här jag direkt i första hand 
från forna élever, både sådana som 
ännu voro vid seminarium och ändra, 
som redan prövat saken. 

Och en ung lärare under samma 
förhållande, som, i saknad äv kvin
nans fyndighet, kanske känner sig i 
ett ännu svårare dilemma. 

Just denna undervisning fordrar 
världserfarenhet, takt och bör vara 
lämpad för individerna. Den biolo
giska delen av undervisningen är ju 
ingen svårighet ; allt exakt vetenskap
ligt är lätt att behandla, — men den 
etiska och moraliska tillämpningen! 
— det är där, som svårigheten kom

mer in. 
"Föräldrarne böra ge det första 

uppslaget !" 
En av Englands mest framstående 

skolföreståndarinnor sade en gång: 
"Att uppfostra barnen är ingen konst 
— men föräldrarne !" Det är föräl
drarna, som behöva upplysningar, 
varningar ; föräldrarne skola uppfost
ras till att uppfostra sina barn. Tänk 
på fadern i Geijerstams "Erik Gra
ne'" på modern i Wedekinds "Den 
vaknande våren." De äro ohyggliga 
företeelser i sin idiotiska passivitet 
och feghet — men de ha många li

kar. 
I Tyskland är frågan sedan flera 

år aktuell. Man började också ropa 
på sexualundervisning i skolorna, 
men det blev förstås mer eller mindre 
(mest mer!) fiasko. Så försökte man 
en vandrande utställning: "tdor och 

barn." Materialet var från början 
enkelt och lärorikt. Läkarne uppto-
go saken, många med entusiasm, hol
lo förklarande föredrag dagligen i ut
ställningen o. s. v. Men dels blev un
dervisningsmaterialet under veckors 
och månaders lopp så smutsigt att 

man inte ville "ta' i det." Där fanns 
t. ex. ett litet rum som föreställde 
ett enkelt, fattigt hem för att visa 
hur man kunde reda sig med de mest 
primitiva medel. En klädkorg med 
ett par höstoppade dynor och två 
handdukar till "lakan", utgjorde bar
nets "säng", o. s. v. Men då dessa 
saker släpats omkring i månader utan 
att tvättas, voro de icke längre ett 
"föredöme !" — och så rörde sig c :a 
4/5 av hela utställningen om köns
sjukdomar. Fotografier, färgtryck, 
statistiska tabeller etc., och sådant 
lämpar sig blott för moget folk icke 
för barn och den grönaste ungdomen. 
Nog fingo dessa senare en egendom
lig uppfattning av "Moder och 
barn". — 

Kunna icke våra seminarier ge litet 
bestämd handledning, huru sexualun
dervisningen kan och bör meddelas, 
med ledning av någon lämplig bok i 
ämnet. När så en gång inom ganska 
få år de nuvarande "barnen" på 12 

—15 själva blivit fäder och mödrar, 
låtom oss hoppas att de kommit så 
långt i civilisation, att de anse det 
för en naturlig och självskriven plikt 
att själva undervisa sina barn i denna, 
en av mänsklighetens livsfrågor. 

Utlandssvenska. 

För höga. 
En journalist, även en kvinnlig, 

tungas ofta, när arbetet och måltids-
timmarne där hemma icke passa ihop, 
att äta ute. 

Den här gången gällde det en in
tervju, tiden var knapp och mötes
platsen blev därför ett middagsbord 
i dét stora hotellets lunchrum. 

Där var ett betydande antal gäster, 
nästan uteslutande herrar, vilka på 
det för dem utmärkande sättet anlagt 
sitt bästa sällskapshumör och som, 
under angenämt samspråk, ägnade sig 
åt ett utsökt bords njutningar. 

Vad som påkallade uppmärksam
heten var, att de servitriser, som an
ställts för att betjäna denna kund
krets, vilken dock huvudsakligen var 
manlig, tydligen icke valts med hän
syn till lockande yttre företräden — 
de vjro utan undantag ett stycke på 
andra sidan ungdomen, och de sågo 
ut som folket gör mest. Men de rör
de sig raskt, smidigt och påpassligt 
mellan borden, syntes helt gå upp 1 

sitt arbete och taga det som självfal
let, att de skulle göra sitt allra ypper

sta. 
Vid vårt bord stod en av dem. 

Hennes person, hennes sätt sade: 
"Jag står till er tjänst, mina damer, 
för att ge er en utmärkt uppassning." 
— Hennes ton underströk detta ytter
ligare, när hon lämnade några be
redvilliga upplysningar om matsedeln 
och om vad som var just det bästa 

för (jagen. 
Ilon kom, med soppan och ville 

servera mig först. Jag hänvisade hen
ne med några godmodiga ord till min 
moitiée såsom varande hedersgästen. 

Hon efterkom snabbt uppmaningen 
och sade icke påtvingande, men i låg 
frimodig, leende ton: "För mig äro 
båda damerna hedersgäster." 

Och hon bevisade det i handling. 
Den mest ferma, kunniga uppassning ! 

Vilken skatt för en restaurang att 
äga en betjäning av denna väluppfost-
rade, tränade, älskvärda typ! Man 
gar med en känsla av välbefinnande, 
sympatiskt stämd mot den förträff
liga ledningen. En vacker lokal, ett 
ypperligt bord och en betjäning som 
står på det högsta planet inom sitt 
yrke! Det är självfallet att man skall 
återvända just till detta behagliga 
ställe och att man skall varmt re
kommendera det till andra. Och som 
kvinna glädes man över det sätt var
på kvinnor förstå att sköta en åta
gen uppgift och hedra kvinnligt ar
bete. 

Men det finns andra liknande stäl
len, där man, även om publiken är till 
avsevärd del kvinnlig, utväljer den 
tjänande personalen med hänsyn icke 
till deras fallenhet för, dess skicklig
het i yrket utan till det fördelaktiga 
utseendet och anställer idel unga 
flickor som se särskilt bra ut. 

Detta tyckes vara deras enda för
tjänst. 

Hava de någon verklig uppfatt
ning av sitt yrke, av de förpliktelser 
det ålägger dem gentemot gästerna? 

De synas oändligt medvetna om det 
utomordentliga personliga värde de 
äga i kraft av sin charmanta hy, sitt 
konstmässigt uppsatta hår, sina him
melsblå eller bruna granna ögon, sina 
rosiga kinder, röda läppar, sin präk
tiga figur, sina i silkesstrumpor inne
slutna välformade ben. De stå och 
fjädra sig som de vackra tamfåglar, 
vilka just så här års återfinnas på 
allas vår .matsedel, höja på ögonbry
nen, snörpa på munnen, röra huvu
det med utstuderat koketteri som 
framför en inbillad spegel, stryka 
med händerna tillrätta kjolen över 
höfterna — allt hos dem sägfer: ha 
ni sett en sån stilig flicka? En sån 
fulländad 'ippeni'dielse? 

Utan att göra sig någon brådska 
och med grandezzan av spanska in-
fantinnor skrida de fram till de bord, 
där nya gäster slå sig ned, mottaga 
med högdragen, uttråkad min och 
nästan som en personlig förolämpning 
de mottagna orderna för att efter 
en liten evighet komma tillbaka och 
med en gest av oändlig nedlåtenhet 
ställa brickan på bordet samt, utan en 
min, ett ord till tack stryka till sig 
likviden och den rikliga extra dusör 
gästen lämnar dem för besväret. 

Vilket starkt obehag erfar icke den 
på detta sätt betjänade, vilken anti
pati känner han icke mot hela stället, 
äveti om allt annat därinne är först
klassigt och ägnat att behaga och ver
ka tilldragande ! Man tänker : "Jag 
skall icke gå hit igen, och jag skall 
varna andra !" Vilken harm och leds
nad känner man icke, som kvinna, 
över att kvinnor visa denna brist 
på förståelse för vad de äro skyldiga 
det valda levnadskallet, över att de 
på detta enfaldiga sätt misskredite
ra det kvinnliga arbetet ! 

Låt oss icke tåla detta mindervär
diga arbete, som faller uteslutande 
inom vissa delar av den kvinnliga 

lames Lundgren tö 
Göteborg 

Sverige^ sforsfa och fornåmäiia 
(héfirmii 
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gruppen av det ifrågavarande yrket! 
Låt oss av de restauranger, kondito
rier och lunchrum, vi frekventera, 
kräva att betjäningen i första hand 
är, icke skön att skåda utan kunnig 
och belevad, låt oss själva bidraga till 
dess uppfostran genom de vapen vi 
äga i ironien och tillrättavisningen. 
Låt oss t. ex. säga : Skulle ni möjli
gen vilja vara nedlåtande nog att ser
vera mig det och det?" Eller: "det 
tycks besvära er att betjäna mig? 
Låt det i så fall vara. Jag skall vän
da mig till er chef för att få en annan 
uppasserska, som bättre förstår sina 
skyldigheter, än vad ni gör !" 

Låt oss inte vara så flata och fe
ga som vi äro,låt oss gripa in och 
bringa reda i förhållandena överallt 
där så behöves. Det är det enda sät
tet att vinna rättelse. 

Eyvor. ' 

De engelska parlamentsvalen äga 
rum den 15 november. När detta 
skrives, äro redan 30 kvinnliga kan
didater uppställda. De flesta av 
dem stå på de liberala partiernas 
listor. Därefter kommer arbetare

partiet och slutligen det konserva

tiva partiet. 

Premiärministern Bonar Law har 
för avsikt att i anslutning till de 
förestående valen i London tala in
för en uteslutande kvinnlig försam-

ling. 
De konservativa tidningarne be

klaga det under framhållande av fa
ran att skilja mellan manliga och 
kvinnliga väljare. Man kan där
igenom väcka lusten hos kvinnorna 
att bilda ett eget parti. Bleve d^t-
ta fallet skulle de övriga partierna 
se sig nödsakade att gemensamt 
hindra invalet av kvinnor i parla
mentet. ... ' , , ! ; ( «• 

I våras beslöt en konferens .av 
amerikanska rabbiner, att även 
kvinnor skulle kunna, ernå värdig
heten av rabbin. I anslutning .här
till har nu det hebreiska universi
tetet i Cincinnati öppnat , möjlighet 
för kvinnorna att avlägga de för er
nåendet av rabbinvärdigheten ,pp-
diga examina. . 

Slutförsäljning! 
På grund av affärens upp
hörande slutsäljes hela lagret 
t i l l  B L L I G A  P R I S E R .  

S t ö r s t a  u r v a l  m o d e r n a  

Garniturer, 
Schalar, 

Fällar, 
Mon te r a d e  M a t t o r >  
Pelsar, Foder & Skinn. 

O. s. v. 

Dahl in  & Pehrssons  
Advokat-& Revisionsbyrå 

•• • 
Palladium. Göteborg. 
Innehavare: e. o. Hovrättsnotarie Jur. Kandidat Arvid Dahlin och 

f. kronokassören Rob. Pehrsson. 

Rättegångar, Inkasseringar, Fastighets-
förmedlingar m. m. 

Telefoner: 4959 & 1395^ 

stadt ') sommaren 1789 gjorde hon 
slag i saken genom ett långt samtal 
med Schiller, vilket hade dennes och 
-ottes förlovning till följd. Märk-

"ä;digt nog såg Schiller emellertid 
|irken däruti eller i det föies^ående 

"iftennålet någon annan ändring i 
S'' förhållande till de två sy r rarna, 
an att han nu kommit oän il" ;j t myc
ket närmare dem bägge. Hans fäst-
'oansbrev äro utan tvivei på sätr och 

ls de underligaste, som någonsin 
drivits. 

^är han fått Lottes jaord och sö-
er att i en biljett till henne uttrycka 
111 tacksamhet för detsamma, säger 

oT 'o eX' * "Kärleken är outtömlig, 
c vårens dagar äro få. Min ande 

avar i en ny, skönare värld, sedan 

dif Ve* n' 2) tillhöra mig, sedan 
till ^ra' kära Lotte, burit din själ 

mig • Och i hans samma dag 
apvna brev till Caroline heter det: 

mitt inre står det ljust och 
För 

„ ^rat v'lken himmel i din själ 1ig-

til[ K'redd f°r m'lg- °> vilken utsikt 
•mmelskt sköna dagar öppnar 

*)E " 
heten av^w *iîyc'ce,; besökt badort i när-

s) j-j "alle. 
v- s. Lotte och Caroline. 

. 
sig icke för oss ! Jag vågar ej tänka 
mig dem i hela sin rikedom, på det 
att mitt väsen icke må bli alldeles 
oanvändbart för verkligheten. Vi ha 
funnit varandra, liksom vi äro ska
pade endast för varandra. Inom mig 
lever ingen önskan, vilken min Ca
roline och min Lotte icke fullkom
ligt kunna tillfredsställa. Och val 
mig, dyraste, om ni hos mig finna det, 

som gör er lyckliga!" 
Under hela tiden före bröllopet 

fortsatte Schiller att skriva till båda 
systrarna på ungefär samma sätt, lika 
förtroligt, lika ömt och lika längtans-
fullt, ofta direkt vänd till bägge och 
med'dualistisk tilltalsform. "0,^min 
dyra Caroline! min dyra Lotte!" ut
ropar han sålunda i september 1789-

"Hur annorlunda är icke allt omkring 
mig, sedan er bild möter 111ig vid 
varje mitt livs steg. Er kärlek kring
svärmar mig som ert gloria, utbreder 
för mig en skön doft över hela natu
ren". Lycksalig tänker han på tio
tiden : "Ja, vårt liv skall bli en skon 
harmoni," och våra hjärtan skola 
överraska varandra med ständigt nya 
fröjder ... O, det är nu min levnads 
enda lycka, att ni bära mig 1 ett al-

skande hjärta. Min själ kan icke 
mera binda sig vid något annat, och 
även det är ett verk av er kärlek". 
Hans inre öga ser ständigt de båda 
systrarna tillsammans i det blivande 
hemmet. "Just nu tänkte jag", skriver 
han strax efter förlovningen, "hur 
det vore, om jag endast behövde gå 
från ett rum till ett annat för att 
vara hos er." Och något senare: 
"Min ande sysselsätter sig nu ofta 
med scener ur framtiden : vårt liv har 
börjat, jag skriver kanske då som 
pu, men Vet, att ni är i mitt rum. 
Du Caroline sitter vid pianot, och 
Lotte arbetar bredvid dig; i spegeln, 
som hänger mitt emot min plats, ser 
jag er bägge. Jag lägger bort pen
nan för att vid edert klappande hjär
ta övertyga mig om att jag äger er, 
att intet, intet kan slita er ifrån mig". 

Så upprullar hans fantasi som en 
fager drömsyn hemlivet med de bäg
ge älskade varelserna. Han tänker 
àig föreningen med dem som rent 
själslig och räknar lika litet med en 
tudelad äktenskaplig sammanlevnad 
à la Bürger som med Fernando-ge-
staltens könskonflikt. Att världen ic
ke har samma uppfattning av förhål

landet som han själv, erfar han vis
serligen, och det är en orsak till smär
ta för honom. "Jag kan icke", skrev 
han till systrarna i november, "för
låta människor och ting det långa av
stånd varpå de befinna sig från min 
kärleks himmelska ideal... Att leva, 
jag i er och ni i mig, o, det är en till
varo, som kommer fitt ställa oss över 
alla människor omkringl oss. Vårt 
himmelska liv skall vara en hemlighet 
för dem, även om de bli vittne till 

det". 
Men det var icke endast utom

stående, som kände sig skeptiska 
gentemot Schillers dubbelkärlek, utan 
Lottes varma hjärta plågades av tvi
vel angående den älskades böjelse, 
av föreställningen, att densamma 
mera gällde Caroline än henne själv. 
Hon anförtrodde sig till sin egen och 
systerns intimaste väninna, Caroline 
von Dacheröden, sedermera Wilhelm 
von Humboldts maka, och denna råd
de henne att uppriktigt omtala sina 
farhågor för Schiller, skrev också 
själv till denne om saken. Det tycks, 
som om han därigenom i viss mån 
kommit till besinning och sedan aktat 

I sig för att visa Caroline mera upp

märksamhet än Lotte. Den sistnämn
da blev småningom lugnare och kän
de sig allt säkrare i fråga om framti
den, kanske dock mest genom med
vetandet om kraften av sin egen kär
lek och vissheten att själv i långt 
högre grad än systern äga förutsätt
ningar till bereda Schiller en varaktig 

lycka. 
Det visade sig också, att Carolines 

framtidsplaner icke överensstämde 
med svågerns. När Schiller och Lot
te den 22 febr. 1790 vigts i Jena och 
ordnat sitt lilla hem där, förverkliga
des drömmen om trions idylliska 
samliv endast någon gång för helt 
kort tid. Caroline gick sina egna vä
gar, uppehöll sig mest på resor eller 
hos Humboldts och hade fortfaran
de sitt egentliga hem hos modern. 
Längre fram utverkade hon laglig 
skilsmässa från Beulwitz och ingick 
nytt äktenskap med Wilhelm von 
Wolzogen. 

Den första tiden efter sitt gifter
mål brevväxlade Schiller allt emel
lanåt med svägerskan, och dubbel
kärlekens-ton ljöd fortfarande genom 
hans ord, om än mera dämpad. "Jag 
kan icke säga", skrev han sålunda 

i maj 1790, "att vi äro skilda från 
dig, så nära känner jag mig vara 
dig. Egentligen skiljer dock endast 
själen, liksom den ensam binder ihop. 
Du tillhör mig, var du än befinner 
dig..." Men snart blev hans brev 
sällsyntare, och redan efter ett par 
år förde Lotte ensam makarnas kor
respondens med Caroline. Dualis
men i Schillers hjärta hade klingat ut 
i den djupa äktenskapliga kärlek, som 
ända till graven blev hans och Lottes 
högsta lycka. 

* 

Bland den tyska esteticismens 
märkesmän skulle ännu många ex-
exempel på erotiskt dubbelliv kunna 
uppräknas. "Sådana kvinnor som 
Stella äro inga drömbilder, och så
dana män som Fernando ej heller, 
det skall Gud veta", skrev Bürgers 
förtrogne vän Sprickmann. Kärlek
ens tudelning — Gleichensagans pro
blem — låg så att säga i luften un
der "Sturm-und Drang"-perioden. 

Hur olika än karaktärer och yttre 
förhållanden i de särskilda fallen va
rit, så finner man dock ipssa över
ensstämmelser mellan dem aHa. All
tid stå två slags kvinnor gentemot 
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Dock-kroppar, 
erkänt bästa och starkaste, samt 
allt vad som hör till branchen. 
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"Husfrudöme eller 
tjänarinnedöme". 

Med stort intresse har jag last 
Eder artikel tried ovanstående ru
brik och då jag på grund av min 
tjänst har tillfälle (och skyldighet) 
att iakttaga de förhållanden, som 
däri avhandlas, ber även jag att 
därom få säga några ord. Jag vill 
då från början säga, att jag är över
ens med artikelförfattaren i hennes 
påtalande av en hel mängd oefter
rättliga förhållanden, men jag är ic
ke li'ka säker på att utgångspunk-
te<n för resonemanget och slutled
ningen äro lika riktiga. Artikelför
fattaren synes ha den uppfattnin
gen, att tjänarinneproblemet är en 
uppfostringshistonia, och även det
ta kan vara riktigt från viss syn
punkt, men sådana de praktiska för
hållandena nu en gång äro, spela 
andra viktiga faktorer in. 

Författaren uppröres — och för
klarligt nog — av annonserna, var-
uti ifrågavarande arbetstagare före
skriva vissa villkor för antagande 
av en plats. Men ingen företeelse 
gives utan en bestämd orsak. Och 
vad är då anledningen till dessa 
«sympatiska annonser? Jo, det är 
endast lagen om tillgång och efter
frågan .som verkar, en lag, söm reg
iorar så mycket här i världen. Det 
är nu en gång så — och det för
hållandet kunna vi ej komma ifrån 
— att det är stor brist på dugliga 
hembiträden. Man frågar sig huru 
det skulle taga sig ut, om en kon
torist skulle annonsera om plats 
och föreskriva villkor. Det är all-

'elsvaror 
Bäst i Billigas t ! 

A.-B. CARL JOHNSSON, 
Kungstorget 2. 

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

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

S ä n d  E d e r  

TVÄTT 
till 

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

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

öre. 

deles riktigt, att man skulle anse 
honom eller henne för att vara rub
bad till förståndet. Och varför? 
Jo, helt enkelt därför, att det så 
gott som alltid finnes överflöd på 
kontorister, och då är det givetvis 
arbetsgivaren som föreskriver vill
k o r e n .  E t t  k u n n i g t  h e m b i t r ä d e  k a n  
framställa fordringar, därför att 
detsamma är så eftersökt, då deras 
antal är så mycket färre än platser
nas, och vid liknande situation blir 
detsamma förhållandet med varje 
kategori arbetstagare. 

Jag tror icke mycket på att upp
fostran, i den betydelse det här ta
gits, skall lösa tjänarinnefrågan, 
fastän den saken har sitt särskilda 

kapitel. 
Tjänarinnorna ha det så utmärkt 

bra, säges det. Ja, det kan väl hän
da, men människan lever icke alle
nast av bröd. Jämför med andra 
anställda. Den, som fordrade, att 
en tjänsteman, en kontorist, en in
dustriarbetare, man eller kvinna, 
skulle bedja sina överordnade om 
lov att få gå ut, då arbetet är slut, 
skulle anses vara alltför långt efter 
sin tid för att passa i nutida sam
hällsförhållanden. Nu kan det ju 
sägas, att en tjänarinnas arbete ald
rig tar slut. Om så kräves, skall 
hennes arbete vara hur länge son 

hälst på natten. 
Den enda möjliga lösningen av 

denna fråga synes mig vara, att 
även tjänarinnorna skola ha en be
stämd arbetstid liksom andra ar
betstagare. Utvecklingen går obön
hörligt därhän, ty det nuvarande 
tillståndet blir naturligtvis ohåll
bart. Det har ju visat sig, att även 
nu under de två senaste åren med 
väl den starkaste depression och 
största arbetslöshet i mansåldrar, 
det likväl förekommit stor brist på 
dugliga hembiträden, och huru sko
la förhållandena då te sig vid upp
åtgående konjunkturer och god ar
betsmarknad? 

Sport- & Promenad-Kängor 

Salongskor 
Stort urval. Moderata priser. 

Hedströms Skoaffär 
Södra Larmgatan 10. 

Carl Gustafsgatan 57. Linnégatan 11. 

Bråsth8 Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

K. Kjell mer. 
Damskrädderi 

& Kappmagasith 

Carl Johansgatan 9. Tel. 5968. 

Förstklassigt arbete! 

Vi få se på förhållandena sådana 
de verkligen äro, och göra vi det, 
så skola vi finna, att jungfrufrågan 
måste lösas rationellt, och att de 
mest välmenande uppslag på gamla 
grunden äro dömda att misslyckas. 

A. B. 
* 

Till ovanstående vill redaktionen 
foga en anmärkning. 

Varje arbetstagare bör, hur ef
tersökt hans eller hennes hjälp än 
är på grund av otillräcklig tillgång 
på arbetskraft, hava den ambitio
nen att hålla sina fordringar inom 
rimliga gränser och uppfylla sina 
åtagna förpliktelser på bästa möj
liga sätt. Detta är en nödvändig 
förutsättning för ett gott samvete 
och för bibehållen självaktning. 

För sent. 
Det är en vana eller rättare sagt 

en ovana som, beklagligt nog, mån
ga människor ha, nämligen att kom
ma för sent och låta andra vänta på 
sig. Har man stämt möte med dem 
på ett bestämt klockslag, så komma 
de för sent. Händer det blott några 
gånger så förlåter man dem gärna 
när de med det älskvärdaste småle
ende säger: "Jag har visst låtit vän
ta på mig" eller "du får förlåta mig, 
men min klocka går litet för sakta". 

Som regel komma de i sista stund 
då det gäller resor på järnväg eller 
ångbåt, men så har det också förut 
varit ett förfärligt stök i hemmet, 
ett sådant jäktande och ett leverne, 
att de som skola följa dem gärna gå 
i förväg för att slippa den outhärdli-

Karlsons K 
Nutidens bästa lim. Limmar och lagar trä, sten. porslin, skinn och läder. 

"Karlsons Klister", som redan väckt stor uppmärksamhet och erhållit de 
amplaste lovord av alla, som provat det, försäljes numera av varje välsorterad 
lärg- och kemikalieaffär samt sko- och läderhandlare. 

Pris 1:25. Tag del av våra demonstrationer. Pris 1:25. 

Axel Karlson & Co, Stockholm 
Sigtunagatan 7. Riks 82139. Telegr.-adr.: Klister. 

Generalagenter för S'ockh.: O. J linson, Karlbergsvägen 20 Riks 80452, St. T. 1828?. 
„ Gbg: M. Hedlöf, Kungsgatan 60, Riks 8728. 

Berthaflnderson 
3(orsgatan 15 - Göteborg 

— Telefon 5122 — 

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

Ylle-stickgarner. 

A--B-Nya Bikupan 
45 Kungsgatan 45 

Specialaffär för finare 

DAMUNDERKLÄDER 

Linne fr. 5:50. Babyutstyrslars Baby 
klädningar fr. 6 kr. o. Dopklädningar fr. 11:50. 
Serveringsforkläden fr. 4:25 — Serveringsmössor 

NSsdukar och Kragar. 

ga väntan. Det är nästan som om 
de saknade begrepp om tid, som om 
de tänka att den står stilla och vän
tar på dem. Eller kanhända de anse 
sin egen person så viktig, att andra 
må finna sig i att vänta utan att kno

ta. 
Icke blott med sin person kommer 

människor försent. Ofta också med 
sina tankar och handlingar. Och 
många gånger resonera de så här : 
"När jag blott visar en vänlighet, 
skriver ett brev eller gör det tråkiga 
besöket, så gör det alldeles detsam
ma när det blir". De ha uppenbart 
aldrig själva känt sig bedragna på 
en glädje som de längtat efter. Hur 
många gånger händer det ej aft gå
vor eller födelsedagshälsningar, som 
väntats med längtan, komma flera 
dagar för sent eller kanhända helt 
utebliva på grund av avsändarens 

tanklöshet. 
Det finns även ett annat sätt att 

komma för sent. Och det är sorgli-

UNDERBARft 

HAVRE-MUST 
Oöverträffat i lättsmälthet. 

För ÅLDRINGAR, VUXNA OCH BARN. 

God vällagad mat— 
Haga Kyrkogatan 14, till moderata priser. 
Vegetariskt efter beställning. Tel. 152 75. 

I Från Ystad till Haparanda 

• användes 

1 YVYsTVÀL. 
• Säljes i varje välsorterad 
2 parfym- och herrekiperingsaffär. 

S Österlin & Ulriksson, 

• Kem.-tekn. Fabrik, Ystad. 

Det bästa för diskbäiken är Zelos 
Zinkputs. Bleckburkar à 40 öre. 

gast för det då är så oåterkalleligt 
man kommer för sent. Det är vid 
ett dödsfall. Då slår samvetets 
stämma ned i oss: "Varför har du ic
ke besökt honom eller henne? Var
för har du ej visat henne litet vän
lighet, hon behövde känna sadan ? Sa 
bedövar man sitt samvete och går 
och köper vackra blommor till den 
döda. Man tycker att man liksom 
har gjort försumligheten litet min
dre. Ack — hur lyckliga och glada 
skulle icke många gånger de som nu 
äro döda varit om blommorna kom
mit till dem medan de levde, och hur 
tacksam skulle icke han eller hon va
rit för den vänlighet som då visats. 
Men det är för sènt — oåterkalleli-

gen för sent — -—. 

Låt oss därför alltid minnas detta: 
Vi ha icke råd att slösa med tiden. 
Vi skola icke vara snåla på litet van
lighet. Nej, tvärtom, vi skola giva 
den med begge våra händer. Och 
vi skola skynda oss därmed så atl 

det ej sker för sent. 
I—o. 

Varför plågas med dålipt t,., 
Ni kan få Swalanders kaffe? Butiker v ' 
17, Korsg. 13, Bazar Alliance. Pro^1® 
i dag! '«dar, 

"Karlssons klister", 

allmänt bekant från demoHstratione 

på torg och i affärer, har förevig 
även inför den här i hög grad impone^ 
rade redaktionen. Ett verkligt tro" 
medel när det gäller lagning eller sam 
mansättning av trä, porslin, läder m 
m! Det anhölls om en rekomme^ 
dation. En sådan behöves icke -
medlet talar för sig självt! 

KOL VED 

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

Willi. Kaesens Eftr. 
Skomagasin 

Vallgatan 24. Telefon 3739. 

Skodon, Tofflor, Galoscher, 

Ijnrinm i elegans, styrka och 
tluuijl goda passsformer. 

"Form & Färgs" utställning 
i H. T.-Centralen påminna vi om. Ut
rymmet förbjuder oss det utförliga 
omnämnande vi gärna velat ägna den 
vackra, intressanta och instruktiva 
expositionen, vilken hålles öppen till 
den 8 nov. Ett besök ger rik behåll

ning ! 

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

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

Verner Magnusson 
Kött- & Fläskaftär 

Bazar Alliance 42-43. Tel. 10628. 

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

Lägsta dagspriser. Största urvtl 
Göteborgs LinoleutwMagasin 

PETERS, FRANZÉN & Co. 
Kungspoitsplatsen 2. 

BREVLÅDA. 
A. B. Som Ni ser hava vi av ut

rymmesskäl nödgats något förkorta 
Eder artikel. Vi hoppas Ni är vänlig 
och ej misstycker! 

Laura W. Vi tacka för brevet! 
Det fördyrar visserligen våra omkost
nader, men vi måste ju, av hänsyn till 
läsekretsen, öka formatet, när annon
serna komma och fylla spalterna. 

"Intresserad." Politiska vildar! 

Absolut ! 
G. H. Ja, redaktionen är godmo

dig, när allt går som det skall. Men f 
annars finns det nog "humör1'hä-| 
också. Det har väl märkts ? 

"L. N.", "Esra", "Vally." Var god I 
uppgiv returadress. Vi måste nämli- « 

gen avböja. f 

lägsta pri
ser i 

Gäss, 
Ankor 

och 
allt slags 

Vildt 
till dagens 

Björks Vildtaff'r 
St. Saluhallen 1. Tel. 1648 — 20834-

Arla Mjölk 
Distribution pä glasflaskor• 

Tel. 8578, 3699 -

varandra;' Den ena typen — till den 
höra Xlclccltsala. Johanna Fahlmer, 
Stella, Molly'och Caroline von Beul-
witz —-•representera extraordinära 
kroppens• ellér själens gåvor, förmå
gan alt genom siii personlighet och 
sin kärlek bringä mannens högsta an
lag'till ' mognad!'Dëfl ändra gruppens 
kvinnor —';till dem måste man räkna 
den tyska grevinnan Gleichen, Betty 
Jäcobi, Cäcilie, Dorette Bürger och 
Lotte Schiller — förstå att genom 
hängivenhet och ödmjukhet, genom 
att underordna sig mannens vilja, be
reda honom en stilla huslig lycka, 
men äro alltför anspråkslöst utrusta
de av naturen för att kunna komplet
tera hans innersta väsen. 

Det är ständigt kraften till själv
försakelse och underkastelse hos den
na senare kvinnotyp, som ytterst bär 
upp den försonliga lösningen av man
nens konflikt i kärleken till tvänne 
kvinnor. Men en sådan övermänsk-
lig uppoffring är onaturlig och kan 
därför icke varaktigt lyckliggöra. I 
de anförda fallen liksom i alla liknan
de har därför endast sagan att upp
visa en verkligt god utgång, medan 
alla de realistiska delningsförsöken 

lida skeppsbrott: på livets hav. Icke 
ens dikten kan av ett äktenskapligt 
samliv mellan tre människor göra nå
got annat än förnuftsvidriga utopier : 
till och med Goethe måste ju slutligen 
ge sin "Stella" en tragisk vändning. 

Dèt fasansfulla krig, som rasat i 
Europa, har framkallat mycken osä
kerhet och i många fall ändrade för
hållanden även på könskärlekens om
råde: Frågan huruvida den monoga
miska principen allt fortfarande kom
mer att bli grundläggande för den 
sexuella etiken är åtminstone i Tysk
land i viss mån aktuell. Vid de möj
ligheter i detta hänseende, som för när
varande diskuteras, är det eri tröst 
att finna stöd hos kulturhistorien för 
åsikten, att en dubbelkärlek utan för
sakelsens moment med sina konse
kvenser endast är tänkbar i idealens 
värld och icke ens där kan vara nå
gon god eller livsstegrande utväg. 

Den som handlar enligt sin över
tygelse, är denna än så bristfällig, 

kan icke gå under. 
Drosthe-Hülshoff. 

Samtal i hemmen. 
Av Julie Gram. 

i, .. 

Bland alla kunskaper människan 
förvärvar under sin levnad dröja de 
klarast kvar, som genom det talade 
ordet nått henne i barndomen. De 
tankar och bilder, som då sätta fanta
sien i rörelse bliva beståndande så
som outplånliga runristningar i min
net. Därför äro de människor lyck
liga, som redan i barndomen genom 
instruktiva samtal mellan eller med 
föräldrarna så att säga gratis erhålla 
en hel fond av vetande, vilken gör 
världen levande för dem och, nästan 
utan att de veta hur det gått till, rus
ta dem med en hel mängd kunskaper 
av ovärderlig nytta för deras kom
mande liv. 

Men i huru många hem äga de dag
liga samtalen den innebörd, som är 
värd att minnas längre än stunden? 
Huru fylla tusentals föräldrar i detta 
fall sina förpliktelser? — Sker det ej 
i de flesta hem på det sättet att de 

helt och hållet överlämna åt skolan 
att sköta barnens allmänbildning. Man 
betänker ej därvid, hur det vetande 
barnen småningom erhålla genom 
skolundervisningen i brist'på anknyt
ningar i det dagligå livet komma att 
hänga i luften. Eller hur mörk och 
lång vetandets väg blir för det barn, 
som ensamt skall leta sig tillrätta ge
nom dess labyrinter. Överallt i sina 
ämnen, även i de allmännaste såsom 
historia, geografi och språk stöter det 
på nyheter, varom det ingenting mera 
vet än läxbokens torra fakta. 

Hur annorlunda om ämnet tages 
upp till diskussion i hemmet! Hur 
levande och nära kunna ej historiens 
gestalter komma genom den muntliga 
skildringen, anekdoten, erinrandet om 
en byst eller en tavla, genom påpekan
det av fakta och askadliga ting, som 
stå i samband med dessa historiska 
märkesmäns liv och verk. Eller i geo
grafien endast genom en praktisk för
klaring hur man kommer till det och 
det landet, huvuddragen av dess läge, 
produktion etc. I språk genom att od
la de vanligaste fraserna och därmed 
stämma örat för diktionen. 

Det är ju troligt att låtom oss säga 

10- à 1'2-åringen icke fattar så myc
ket av faderns eller moderns försök 
att giva en bild av exempelvis en 
John Ericson eller en Goethe. Men 
intrycken finnas där i alla fall, och 
vid en senare tidpunkt, då dessa per
sonligheter komma pa tal, äi minnet 
förtroget med dem, och hågen öppnad 

för deras gärning. 
Det är sådant vetande man kan sä-

ga att människan erhåller gratis. Ingen 
far eller mor är så arm på kunskaper, 
att han eller hon icke i något avseen
de kan berika denna fond av vetande 
hos sina barn. Naturen, världen, dess 
skiftesrika historia — allt detta äi 
för barnet nytt och obekant. Det und
rar och frågar — och hur ofta fragar 
det icke utan att få ett tillfredsstäl
lande svar ! Man kan höra dialogei 
mellan mödrar och barn, som kunna 
komma en att gråta av harm över de 
förras slöhet och av medömkan med 
de senares hjälplöshet. På sina liv
liga små följeslagares ivriga frågor 
ha dessa bekväma mödrar endast en 
nedtystande förebråelse till svar. De 
gitta inte förklara! Endast genom 
deras sätt att tåga fram på promena
den __ som ett ting, vilket leder ett 

annat — förstår man att detta ba"1 

aldrig skall få veta något genom 
na mor. Det ingår icke i henn 
grepp om moderskap att detta 

intellektuellt förpliktar. ^ 
Denna intellektuella f örphkte rf 

nästan alla stora mäns mödrar 

stått. Och det är denna sialsllg^et 

menskap Goethe åsyftar, då han 

om sin mor: "Med henne ta 3 y ̂er-
hjärta och min tunga fritt. 
ligen är det icke allom givet 
vare sig Goethes eller hans nior 
liga mått, men alldeles säkert ^ 

föräldrars samtal i hemmen 
barn i allmänmänskliga och a . 
bildande ämnen, mera systenut'^ ̂  
drivna än inu, utgöra ett oän 1 

defullt bidrag till vårt folks u" > 

ning och kultur. 

"Politik och ungdom". 

av D:r Gertrud Bäutner 
son1-

td«f 

av u :r uertruu 
återgåvo i auktoriserad ove.^taj u-
i föregående nummer var 
"Die Frau", Tysklands 

kvinnotidskrift. 

.«ta 
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INNEHÅLL. 
utlandskrönika i sammandrag. 
Våra kvinnliga stadsfullmäktige 

November-
Fascismen. Något för Sverige? 
Sigrid Fridmans Springbrunn. 

Finnes en skiljoväg? 

Ebon Strandin. 
Omvändelsens problem. Av dom

prosten W. R. Inge. 
Från kontinentens teatervärld. 
„Husfrudöme eller tjänarinnedöme». 

Diskussion. 
Diskussion eller diskussission ? 

Armbandet. Novell. 

M. M. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Valstriden i England har under 
den gångna veckan tagit våldsam fart. 
Kandidatnomineringen ägde rum den 
4 nov., och den 15 nov. går engelska 
folket till val: Under det att arbetar-
ne bilda en gemensam front, kunna 
de borgerlige lika litet här som annor
städes enas, utan hava splittrat sig 
på tre partier, nämligen de konserva
tiva samt national-liberalerna under 
Lloyd George och det radikala libera
la partiet med Asquith som ledare. Det 
antages som fullständigt säkert, att 
<le konservativa skola vinna valstri
den och bli det starkaste partiet i det 
nya underhuset, dock ej tillräckligt 
starkt för att ensamt uppväga de tre 
andra. Det måste därför söka stöd 
hos, antagligen, det i politiskt hänse
ende närmast stående partiet, det som 
ledes av Lloyd George, vilket såle
des kommer att bilda "tungan på vå-
gen.' Man hade fruktat att arbetare
partiet skulle komma att göra en 
stark framryckning vid valet. Detta 
synes emellertid alldeles icke bliva 
fallet. 

Men om det blåser högervind i 
England, synes den i U. S. A. komma 
från motsatta hållet. Vid de i dagar-
ne företagna valen i U. S. A. till re
presentanternas hus hava demokrater
na gjort vinster och republikanerna 
förluster. I en republik som Förenta 
Materna äro republikanerna naturligt
vis, i fråga om politisk färg, "höger". 
Demokraternal äro "de frisinnade." 
Dessa båda partier äro strängt taget 
'e enda U. S. A. äger. Socialisterna 
ai° ännu för svaga att räkna med. 

I Italien råder lugn och ordning, 
socialistiska samlingspartiet har, 

antagligen av hård nödvändighet, be-
Nlllf Ai •,.« - . 

nu på den förestående konferensen 
i Lausanne med visshet kommer att 
förskaffa sitt land en ärofull och för
delaktig fred. Angoraregeringen har 
under de senaste dagarne vidtagit en 
del mått och steg av oroande inne
börd. Den har avsatt sultanen, upp
löst regeringen i Konstantinopel och 

; fordrar att de allierade makternas 
I trupper skola dragas tillbaka från den 
turkiska huvudstaden och turkiskt 
område över huvud taget. Entente-
makterna neka sitt medgivande, enär 
Turkiet, 0111 dess krav uppfylldes, 
skulle komma att intaga en ännu star
kare ställning på den förestående 
fredskonferensen. Turkiet, klagar en 
fransk tidning, synes hava förlorat 
respekten för Europa. I så fall ett 
rätt genant förhållande — det mors
ka Turkiet, stormakten Turkiet som 
så käckt står den mäktiga entente-
sammanslutningen emot räknar en
dast tolv millioner själar efter det sto
ra krigets landförluster. 

Men 0111 ententemakterna under 
händelsernas tryck måste visa de få
taliga otrogna försonlighet så före
finnes ingen sådan anledning i fråga 
0111 deras sextio millioner slagna 
kristna bröder —- tyskarne. Tysk
land _ hjärtat skälver vid tanken 
på dess hårda öde — synes gå sin 
undergång tillmötes. Valutan försäm
ras alltfort, priserna på födoämnena 
stiga i förhållande därtill och nå en 
fantastisk höjd. Matsedeln måste allt. 
mera förenklas, de kraftiga rätterna 
strykas — man har återfått krigs
årens fruktansvärda hungerblockad, 
då verkställd av krigsfartyg, nu av va
lutafallet som framkallas av enten-
tens oförsonliga skadeståndspolitik. 
Hundra mark, en gång värda 90 kr., 
köpas för fem öre ! En tröst finnes 
— marken drar i sitt fall den franska 

och belgiska franc'en med sig! 

slutat att icke resa något motstånd 
^°t den nya fascistiska ordningen. 
Jen borgerliga engelska prässen sä-
^er • Italien har blivit världens po
etiska salt." 

^rientproblemet, mellanhavandet 
' e'lan Turkiet och de europeiska 
t°rmakterna, synes på väg att kom-

1 -'ceras. Det finnes två turkiska rege-

, en laglig i Konstantinopel med 
kutanen i spetsen*vilken efter världs-
t !^et un(Ierskrev den av ententemak-

w'lt f-am,agda kårda, förödmju-
^ 1 e freden, och en annan under 

' Angora, vilken till-

iipn ^V' mec' vapenmakt åter-
'1 attat Turkiet som stormakt och 

Våra kvinnliga 
stadsfullmäktige. 

Andra valkretsen i Göteborg, vil
ken gick till val den 3 nov., insatte 
tre kvinnor i stadsfullmäktige, näm
ligen fröken Frida Hjertberg, höger, 
fru Bertha Burman-Andersson, libe
ral, och fröken Sofia Svensson, kom
munist. Det träffade valet är ur alla 
synpunkter lyckosamt och, ur kvinn
lig, särskilt glädjande — värdigare 
representanter i stadens styrelse kun
na de kvinnliga väljarne icke önska 
sig, och de ställa dock, som bekant, 
i detta hänseende sina fordringar ut

omordentligt högt. 
Fröken Frida Hjertberg, sedan ar 

1904 föreståndarinna för den stora 
Rudebeckska skolan, äger genom sin 
långa skolverksamhet djupa försänk
ningar inom Göteborgs kvinnovärld 
och hennes namn på en valsedel ut
övar därigenom en stark dragnings
kraft, vars verkan helt säkert sträc
ker sig ut över den egna partigrän
sen Fröken H. har sedan 1914 till
hört stadsfullmäktige där hon genom 
sina omfattande insikter pa skilda 
områden kunnat göra en uppmärk
sammad insats. Som initiativtagare 
har hon framträtt särskilt 1 skolfra 

^Bredvid den krävande befattnin
gen som föreståndarinna for ett stoi 

läroverk och stadsfullmäktigeuppdra
get har fröken H. funnit ticl även för 
andra arbetsuppgifter, för vilka man 
varit angelägen att tillförsäkra sig 
hennes värdefulla kraft. Bland des
sa förtroendeuppdrag kunna nämnas 
vice ordförandeskapet i Göteborgs 
flickskoleförenings styrelse samt leda-
motskap i styrelserna för Pedago
giska Sällskapet och Sigrid Rude-
>ecks skola. Vidare är hon ombud 
för Göteborgs Flickskoleförening i 
Svenska Kvinnornas Nationalför
bund. Ytterligar kan tilläggas, 
att hon deltagit i bildandet av Göte
borgs lärarinnors sjukkassa samt att 
hon sommaren 19^ var tillkallad 
sakkunnig i Kungl. Skolkommissio-

nen. 
Det liberala partiet har otvivelak

tigt i fru Bertha Burman-Andersson 
sin starkaste kvinnliga kraft både i 
fråga 0111 personlig kapacitet och 
som samlande personlighet inåt den 
liberala kvinnovärlden. Älskvärd och 
vinnande, intresserad av den kvinn
liga föreningsrörelsen och livligt 
verksam därinom, har hon blivit myc
ket känd och tillvunnit sig stora per
sonliga sympatier. Hon har sedan 
19x9 tillhört stadsfullmäktige, vars 
verksammaste kvinnliga ledamot hon 
tvivelsutan varit och kunnat vara, 
därför att hon fritt disponerat sin tid. 
Fru Burman-Andersson har fått mot
taga ett stort antal förtroendeuppdrag 
inom kommunala styrelser och nämn
der. Inom den liberala valmansföre
ningens styrelse bekläder hon vice 
ordförandeposten. Bland föreningar, 
vilka hon ägnar sitt intresse, kan näm
nas Göteborgs kvinnliga diskussions
klubb, vars ordf. och ledande kraft 

hon är. 
Fröken Sofia Svensson är folk

skollärare. Det stod så på valse
deln, och dagsprässen har skämtat 
däröver. Emellertid, den skrattar 
bäst som skrattar sist, och det är just 
vad fröken S. gör. Det finns näm
ligen, officiellt, ingen sådan titel som 
"folkskollärarinna" utan endast folk
skollärare" med —när så behöves — 
ordet "manlig" eller kvinnlig fram
för. Något till löje lockande ligger 
icke däri; man säger ju "doktor" och 
ej "doktorinna" om den kvinnliga lä
karen, "postexpeditör" och ej post-
expeditörska" o. s. v. Fröken S. har 
ännu en "manlig" titel, hon är näm
ligen barnavårdsman och det i allra 
högsta grad — det är icke mindre än 
162 skyddsbehövande barn, för vilka 
hon är förordnad till barnavardsman, 
och vilka i henne hava icke blott en 
plikttrogen och duktig beskyddarinna 
utan även en innerligt god, tillgiven 
och hjälpsam vän,.som glatt och vil
ligt offrar dem sin lediga tid och 
sina krafter. Fröken Svenssons in
tresse är i första hand knutet till 
skolläraregärningen men därnäst till 
alla frågor, som sammanfattas i or
det barnavårdslagstiftning, samt även 
till de densamma berörande delarna av 
fattigvårdsväsendet. På dessa områ
den är hon expert och blir ifråga om 
dem i särskild grad en kraft att 1 äk-
na med och draga nytta av i stadsfull
mäktige. - Hennes kommunistiska 
färg? Nå, den hör inte hit, och den 
torde i hennes offentliga verksamhet 
icke komma till synes — hon är pa 
det hela taget mycket litet "politisk' . 

November. 
Novemberrägnet strilar ned. Fint, 

tätt! 

Himlen är grå, luften är grå, ga
torna äro grå — allt är grått! 

På spårvagnens fönsterrutor har 
rägnet stänkt gråa pärlor, tätt, tätt. 
Och på sofforna därinne sitta våta 
passagerare, tätt, tätt. Atmosfären 
doftar av rägn och våta kläder i 
den kvava tystnaden. 

Ingen talar. Alla sitta molstilla, 
mdltysta och stirra på de grå rägn-
pärlorna, och rör (händelsevis någon 
på sig ett litet slag, vändas® allas 
blickar undrande mot den som gjor
de rörelsen. Talar någon oförhap
pandes, går en sprittning genom 
hela vagnen. — Vem talade!?!? 
Men den djärve har redan tystnat, 
dödligt generad av den uppmärk
samhet hans stämma väckt. Ocih 
alla falla ånyo in i tystnaden — i 
egna trista funderingar. 

Ingen enda «er glad ut. Alla se 
de tvärtom ut som om all världens 
bekvmmer, hela rymdens gråhet 
tyngde dem. På bänken mitt emot 
sitter en iherre, böjd över sin para
plykrycka, som han då och då tank
spritt suger på. Han stirrar grubb
lande ned i golvet såsom en Archi
medes på sina cirklar. -— Vad ut
spelas inom dem? — Bekymmer
samma affärer? — Uteblivna varor 
från Tyskland? — Lönesänkning? 
— Hyresförhöjning? 

Oäh! 
Min blick dragés mot en annan i 

galleriet, en smärt liten herre, som 
till varje pris vill höja sig över om
givningen genom den Illustrierte 
Zeitung, han håller framför sina 
ögon. Så intensivt uppmärksamt 
läser ingen ens den mest rafflande 
svenska morgonavisa, som denne 
passagerare läser den obetydligaste 
notis i det tyska magasinet. Se — 
t v eke s han genom sin intensitet si-
ga — se, vad jag kan! Är det nå
gon av de övriga herrarna eller da
merna som kan som jag? 

Arbetaren intill honom kan tyd
ligen inte. Hans grova, mörka släg
gor till händer vila tungt mot hans 
knän, och tung skådar hans blick 
ut i ett arbetslöst fjärran. Hans 
dräkt är en komposition av lappar, 
trasor och mollskinn — en av des
sa som man aldrig såg under krigs-
och kristiden med dess lättvunna 
och lättsvunna välstånd. Ej långt 
ifrån arbetaren framträder en ung 
flickas ansikte ur pälsverk och hatt. 
Hon kryper ihop som ville hon 
gömma sig och be om ursäkt att 
hon gjort sig så fin i denna trista 
och rägniga värld, vars gråhet re
dan totalt strypt alla de små möj
ligheter till glädje oelh självkänsla, 
som spegeln nyligen skänkt henne i 
det varma hemmet. Log hon möj
ligen i trappan, i pörten, så 1er hon 
i varje fall inte nu. 

Ingen 1er. Icke ens det svagaste 
skimmer i ett enda ansikte eller 
ögonpar förråder att någon av alla 
dessa passagerare någonsin lett. Ic
ke ens den djärvaste optimist skul
le falla på den dåraktiga idén att 
försöka le. 

Rägnet blir endast tätare och tä-

Fascismen. 
Är denna rörelse något för vårt land? 

Fascistrevolutionen i Italien, förra 
vedkans stora och överraskande hän-
detee, lägger alltjämt beslag på det 
allmänna intresset och kommenteras 
livligt i värfkistprässen. De borger
liga ti|din ingår nie utomlands ställa sig 
i allmänhet sympatiskt till omvälv
ningen, under det att de socialistiska 
ongtainlen av olilka schattering intaga 
en: diametralt motsatt hållning. 

För dien svenslka allmänheten har 
fråigan blivit särskilt ajktuel! ge-nottn 
överste Adlercretz' kallelse till fas-
cilstsamling ävan här i landet, vilken 
aippell överallt livligt diskuteras. Man 
synes emellertid i " allmänhet ha en 
ganslka oklar föreställning om vad 
fascismen är, sådan iden framträtt i 
Italien, desis medeLodh mål. Det må 
tillåtens oss att, till tjänst för våra 
läsare, här nedan lämna en objektiv 
utredning i ämnet. 

Sedan krigsåren har världen i po
litiskt hänseende färgats allt mera 
röd. Kejsare- och konungadömen 
hava störtat®, deras gamla författ
ningar sönderslitits. I ställtet hava 
republiker växt upp som svampar ur 
jorden, nya, samfundsordningen re
volutionerande författningar i en 
handvändning utsikrivits, och en all
män maktförskjutning försiggått hän 
mot ett nner eller mindre yt.terligtgå-
ende arbeitareklasisväilde. Även till en 
del av de länder, som »förskonats från 
en våldsam amstörtning, har den 
allmänna oron nått och i många fall 
antagit en nog så hotande karaktär. 
Utan maktmedel att kväva upprors-
andan, hava regeringarne sökt be
svärja den genom b råd stör tade för
fattningsändringar loch genomgripan
de reformer, som tillmötesgått atrbe-
tareklassens krav på ett dominerande 
inflytande i samhället. Den inre fre
den har på detta sätt kunnat upp
rätthållas, men samtidigt har en fort
skridande maktförskjutning ägt rum 
hän mot diet i revohitionsiländerna 
redan nådda målet: arbetareklassens 
herravälde, utövat av desis ledare. 

Bakom denna Burapa omspännan
de revolutionära verksamhet stå de 
olilka ländernas arbetareorganisatio
ner, överallt identiska med den so
cialistiska rörelsen. Deisisa organisa
tioner bildades ursprungligen för att 
tillvarataga arbetarieklaissens intres
sen inom arbetslivet. De kunde ic
ke anses samfundsfarliga, samhäl
let saknade berättigad anledning 
att söka förhindra deras tillväxt, 
vilken därför också fått fortgå obe

hindrat. 
I fortsättningen har emellertid 

den åsatta fredliga prägeln mången
städes visat sig vara endast en an
lagd skyddande förklädnad för 
målmedvetna politiska strävanden, 
åsyftande intet mindre än den gam
la samfundsordningens utbytande 
mot socialiststaten. 

Det socialistiska partiet i olika 

tare — vagnen kvavare och kva

vare. 
Det är november. 

Ragna Peters. 

länder äger i fackföreningsrörelsen 
en stor, väldisciplinerad, till strid 
beredd, iblint lydande kamporgani
sation, till vilken de andra politiska 
partierna sakna motstycke, och vil
ken de därför vid en avgörande 
kraftmätning icke skulle kunna -bju
da motstånd än mindre övervinna. 
Krigsmakten, även om den vore 
fullt att lita på, vilket är otänk
bart i länder med allmän värnplikt, 
där arbetareiungdomen utgör en så 
betydande del av hären, skulle ic
ke häller kunna mobiliseras mot 
den efter samhällsmakten gripande 
arbetareklassen. Dennas kampme
tod är, åtminstone under förbere
delserna till den slutliga omvälv
ningen, icke det öppna våldet', som 
berättigar motståndaren till -däre
mot svarande åtgärder, utan den 
politiska sträjken, arbetsnedläggel-
sen. 

År 1909 hade vi här i Sverige 
storsträjk, men den var icke fullt 
genomförd och endast ett lekverk 
i jämförelse med de generalsträj-
ker vi sett på andra håll t. ex. i Tysk
land, då hela arbetslivet tvingas 
till vila, belysnings-, vattenled
nings- och renhållningsverken, pos
ten, telegrafen, telefonen icke fun
gera, järnvägstågen stanna ute på 
linjerna, elden slocknar under ång
fartygens pannor, matvarutillförseln 
till städerna avskäres, falbrikshjulen 
stanna. — Denna allmänna stagna
tion kan icke tvingas att upphöra 
medels bajonetter och kulsprutor, 
utan saimlbället måste böja sig: Nå
got effektivt skyddsmedel har al
drig kunnat påvisas i de otaliga 
tidningsledare som skrivits i äm
net. Det enda man med hänsyn 
till de-n växande socialistmakten 
kunnat göra har varit att söka 
tröst i det förhållandet, "att det ju 
icke tillstädjes träden att växa upp 

i himlen". 

Det för hela världen betydelsefulla 
i den av Italiens fascister under 
Mussolini genomförda revolutionen 
är, att därmed ibevisats, att den so
cialistiska samhällsomstörtningen 
kan förhindras. Sättet, varpå detta 
låter sig. göra, har även demonstre

rats. 

Den socialistiska makten i Ita
lien har under de senaste åren varit 
i snabb tillväxt och år 1921 domi
nerade den landets politiska liv. 
Partiet var ytterligtgående radikalt, 
stod i nära förbindelse med det rys
ka bolscheyikväldet och sökte, via 
fackföreningsrörelsen, medels stän
diga politiska sträjker uppluckra 
samhället och göra det moget för 
revolutionen. Som en inledning här
till satte sig slutligen arbetarne på 
skilda platser i besittning av fabri
kerna för att driva dem på kom
munistisk grund. Regeringen vå
gade, i saknad av tillförlitliga 
maktmedel icke ingripa. Förbitt
ringen över regeringsmaktens ömk
liga svaghet, vilken syntes hota ri
ket med fördärv, var det som drev 
det italienska folket att taga sitt 
öde i egen hand och — fasciströ-
relsen slog ut i blom över hela lan-
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