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

WOizå Prima 
Cokes. AntracitiiBl Ved 

till dagens lägsta noteringar. 

c. Uggla & C:o. 
Tel. 32, 3885, 44, 5407. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

B r å s t h s  K o n d i t o r i  

Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

Varför plågas med dåligt kaffe då Ni 
kan få Swalanders kaffe! Butiker: Kungsg. 17 
Korsg. 13, Bazar Alliance- Prova redan i 
dag! Säljes endast i egna butiker. 

gav mig ut på ny expedition. Det 
fanns snart icke en lådbotten, en gar
din eller linnelapp som >ej genom
sökts. Men det blev dock slutligen 
i hålet på en trådrulle, löst nedstuc
ken i papperet, som jag fann en nål. 

Klockan var då halv 2 eftermidda
gen. Jag grep den med ett glädje
rop. Nu skulle inga hinder längre 
stå störande i min väg. Innan afto
nen skulle jag vara i besittning av 
den skönaste av hemligheter — hur 
man når upp till ett högre plan av 
energi — hur man med andra ord 
blir en allt livs och alla förhållan
dens övervinn are. 

Jag rev upp en lång, lång skräd-
dartråd. Och lyfte nålen. 

Den hade intet öga! 
Klockan 2 strävade en upprörd 

husassistent som för livet att ånyo 
sätta pli på mitt förhärjade hus, men 
i solskenet i Slottsskogen, flanerade 
på vardagsviljans vanliga låga plan 
Eder förbundna 

Ragna Peters, 

Korekturläserskans anmärkning: 
Det tycks inte vara något som helst 
fel med Ragna Peters energi men, 
m e n hur står det till med ordnings
sinnet? 

Ifjur uppnår man 
en l)ög ålder? 
Önskar människan sig ett långt 

liv? 

Frågan är svår att besvara. Unga 
människor bruka försäkra, att — 
nej, hu då, så gamla som femtio år 
vilja de visst inte bli! När halvse
keldagen är nådd, hava de emellertid 
ingenting emot att bli sjuttio, och, 
hunna dit, tänka de sig gärna en fort

sättning med ännu något tiotal år — 
Människan synes sålunda hysa en 

mycket stark åstundan att leva länge 
på jorden. Men hur kommer det sig 
då, att vi, om en sådan möjlighet sto-
do oss öppen, icke för något pris 
skulle vilja leva, om vårt liv, ifall 
villkoret vore, att vi skulle genomgå 
alldeles samma öden? 

Och om levnadstidens längd spelar 
så stor roll för oss, huru då förklara 
vår glädje över att dagarna och vec
korna gå fort? Varför göra vi allt 
för att ge tiden vingar? Varje fly
ende dag och vecka för oss ju en dag, 
en vecka närmare döden? 

Men låt oss lämna dessa gåtor för 
att i stället taga del av vad en fram
stående engelsk läkare liar att säga 
om våra utsikter att nå en hög ålder! 

_ M ed eld Id er skorpi ilens. 
"Enligt min åsikt", skriver han bl. 

a., "ha korpulenta människor lika go
da utsikter att bli gamla som de ma-
gerlagda, men när medelålders perso
ner lägga märkbart på hullet, blir jag 
orolig. Medelålderskorpulerisen ty
der nämligen på att ämnesomsättnin
gen icke är i ordning. Med denna 
korpulens följer nästan undantagslöst 
andfåddhet och allmän slapphet. 

Men även i sådana fall bör man 
akta sig för förhastade slutledningar. 
Om dessa personer börja föra ett rör
ligare liv och genom andningsövnin
gar utvidga sin bröstkorg, därigenom 
tillförande sitt blod mera syre, skola 
de i allmänhet bli kvitt sin fetma 
igen och återfå sina goda utsikter att 
nå en hög ålder. 

Medelålderskorpulensen uppstår på 
grund av slapphet i bröstet och ryg
gens muskler. Skuldrorna sjunka 
ned, bröstkorgen plattas till, och and
ningen blir till följd därav ytlig. 
Lungorna fyllas icke vid andetagen 
mer än till en ringa del med luft och 
blodets syrsättning blir otillräcklig. 

Syret är "draget" till livets eld. 
Tillföres kroppen för litet syre, kan 
den icke förbränna födan, vilken i 
stället upplagras som fett. Vi få 
ingen kraft, även om vi förtära stora 
kvantiteter kraftgivande föda. 

Motion och djupandning. 

Botemedlet är tydligen motion ocn 
djup andning. Härav följer också att 
personer, vilka hava. ett yrke, som 

u. NORDISKA 
Ha*Db. 

STOCKHOLM G Ö T E B O R G  
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Emottager insättningar mot högsta 

gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-

ringsfack. 

Förmedlar köp och försäljning av 

aktier och obligationer. 

Emottager mot bil l ig avgift (s. k. 
öppen deposition) alla slags 
värdehandlingar. Avkastning 
redovisas omedelbart t i l l  depo-
nenten. 

Emottager ti l l  förvaring i  kassavalv 
(s. k. sluten deposition) förseg
lade lådor, konvolut o. dyl. 

Vitrums FERROL | 
är det kraftigast aptitgivande och mest stär- = 
kände av alla moderna organiska järnpreparat. == 
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Tillverkas å 
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Fäs på alla apotek. 
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tillåter dem att vistas mycket ute i 
det fria, hava större utsikter att leva 
längre än andra, som tillbringa sin 
mesta tid inomhus. Varje motion, 
varje arbete som utvecklar och stär
ker muskulaturen förlänger livet, na
turligtvis under förutsättning att 
man icke går till överdrifter. 

Jag anser, att korpulens, framkal
lad av stillasittande liv, är en av de 
vanligaste orsakerna till en för tidig 
död. "Syrehunger" är en av de far
ligaste former av svält en människa 
kan råka ut för. 

Långa människor ärb i detta hän
seende .sämre ställda än andra av 
mindre kroppslängd, därför att deras 
muskler i allmänhet slappna tidigare. 

Som en allmän regel gäller, att 
kortvuxna eller medellånga, personer 
leva längre än långa. E11 omkastning 
i detta förhållande inträder, om de 
förstnämnda bli korpulenta, under 
det att de senare bibehålla sin smärt-
het. 

Kvinnor bättre ställda än män. 

Brist på motion är givetvis myc
ket vanligare bland kvinnor än bland 
män, och vore detta den enda orsaken 
till för tidig död, skulle de flesta gif
ta män bli änklingar. Men det finns 
en annan faktor att räkna med. 

Männen, tagna som kön, ha kor
tare livslängd än kvinnorna, därför 
att de äro mera utsatta för förkyl
ningar och yrkessjukdomar. En 
prästman och hans hustru löpa un
gefär samma risk att få lunginflam
mation. Samma risk är däremot 
ofantligt mycket större för en torg
handlare än för hans hustru. 

p a g a r nu 

o c h  u t s ä l j e s  

V Ä V N A D E R ,  H A N D D U K A R ,  D U K A R ,  

S E R V I E T T E R  m .  m .  o e r h ö r t  b i l l i g t  

1 A.-B. CARL JOHNSSON 
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Gifta kvinnor ha goda utsikter att 
få leva länge. Moderskapet har ju 
sin risk, men denna är i våra dagar, 
då god vård står till buds, mycket 
mindre än vad den har varit. Under 
det att mannen av sitt yrke tvingas 
ut i ur och ökur och riskerar förkyl
ningar, stannar den gifta kvinnan 
vid dåligt väder inomhus. 

Ogifta självförsörjande kvinnor 
löpa samma fara som männen att 
falla offer för katarrer och lungin
flammationer. Mycket ofta lida de 
även av undernäring i det att de äta 
för litet eller för kraftlös föda. 

Det är ett egendomligt men all
mänt känt förhållande, som jag ota
liga gånger fått verifierat, att det 
måste finnas en karl i huset för att 
kvinnorna skola laga ordentlig mat. 

Detta är, enligt min bestämda 
åsikt, orsaken till att så många flic
kor bli friskare och starkare, sedan 
de gift sig och dela den kraftigare 
kost, som deras män göra anspråk 
på. 

Ungkarlen och hans gifte nied-
broder. 

Det gör mig ont att behöva säga 
det, men för männen betyder gifter
målet icke samma vinst. En ung
karl har nämligen större utsikter att 
nå en hög ålder än den gifte man
nen. Det är lätt att inse varför. En 
ogift man är mycket i rörelse och 
han skaffar sig god och kraftig kost. 
Han disponerar sin lediga tid och an
vänder allt vad han förtjänar på sig 
själv. 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

Z i w e r t z '  M o m e n t a n  
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LINOLEUM « 
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Småbröd och Kakor samt 

Långedragsbröd 
säljes varje lördag i 

Smör- och Ostaffären Bazar Alliance ül:r GO 
Butiken är vid ingången från Bazar-

gatan mitt emot Lax- och Konserv
affären N:r 55. 

Tel. 4570 till begge butikerna. 

A. MAGNUSSON. 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

Färsk FISK 
Hansson & Silfverstrand 
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Förlovar 

eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 

G Ö T E B O R G S  

MORGONPOST 

Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

••• 

Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 

Äktenskapet lägger beslag både på 
mannens tid och hans pangar. Han 
tillbringar sin ledighet i hemmet i 
stället för i idrottsföreningarna, och 
matsedeln blir i många fall mindre 
rik. Även med en del bekymmer 
måste han räkna. 

En utjämning i fråga om hans 
och ungkarlens utsikter till långt 
liv äger dock rum genom den risk 
att leva för fort, som hör ihop med 
ungkarlslivet, och genom den med äk
tenskapet följande känslan av an
svar och betydenhet, vilken har en 
livsförlängande inverkan. 

Faran av att slå sig till ro. 

Enligt min erfarenhet dör en man 

BREVLÅDA. 

Herr H. G. Varför fc„,. , 
loshet? Bet ft» nog . * 

™ *- 1 tä*b l.a k„„ 
beröring med. 

A S. Det var hemskt ruggi. 
Redaktionen kände kalla kårar » 
efter ryggraden. Nej, vi skola icb 

ol fenthggöra det. 

Lolaloh, Er penna tyckes ock 
jazza. Xi får söka henne en annan 
tummelplats än i våra allvarliga spal 
ter. 

E. //., V. S—d, Louise 1/., l q 
Tyvärr omöjligt. 

En tacksam mamma. Nej, vi sko 
la inte förtröttas. Tack för övrigt 
för de vänliga orden. 

S. U. C. Yi tillråda Eder direkt 
hänvändelse i denna fråga. 

Ömmande fall. Omöjligt att utan 
de allra noggrannaste oeh vederhäf
tigaste upplysningar införa ett upp. 
rop av detta slag. Men även om 
dessa kunna anskaffas måste fallet 
särskilt prövas. 

Deltagare. Heder och tae:k igen! 

KOL VED 

C. N. ANDERSSON 
Tel. 27 80, 6972, 10849. Göteborg. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män sä köp 

S P I S B R Ö D  
från 

G ö t e b o r g s  A n g b a g e r i  
ty det är främst i skörhet o. smak 

var ju förtjusande. Sepp Wastner! 
Nyss hade man ju vridit sig av skratt 
åt honom i rådhussalen. 

Henry upptäckte sin fru och satte 
sig bredvid henne: — Då ska du 
verkligen få höra någonting. Han 
är en verklig varietéstorhet. 

— Alltså något alldeles nytt för 
mig. 

— Bliv nu inte rädd, bara. 

Vad man såg uppe på. estraden 
bakom bordet med vattenglaset lik
nade mera en liten förtorkad skol
mästare än en omtyckt humorist. Men 
så snart den skarpa tungan kom i 
farten, sköt det p'äronformiga huvu
det upp ur axlarna, ögonen lyste 
muntert och frivolt bakom brillorna, 
och den smala, ihopknipta munnen 
gjorde de lustigaste grimaser. 

Elisabeth skrattade hjärtligt åt 
den förvandling den lilla mannen un
dergick, om hon också ej helt kunde 
följa med de bygdemålsberättelser 
han föredrog. 

Vad som .sedan följde, Simplicissi-
mushistorier, groteskt erotiska anek
doter och drift med judarna, trötta
de henne snart, därför att detta, 

tvärtemot föredragarens försäkran, 
just saknade humor. 

Det fattades mannen verklig livs-
värme, man saknade i satiren den vi
ses förstående leende, som förtar bit
terheten och i kviekheterna det 
barnsligt dåraktiga hos människan, 
som, då det uppfattas och återges 
rätt, ipå en gång muntrar och griper. 

Det församlade sällskapet, som se
dan länge genom cabareter och dy
likt kände till Wastners uppträdan
de, saknade ingenting. Även Henry 
skrattade hjärtligast vid de mest vå
gade poängerna. Elisabeth såg sig 
litet omkring. Fanns det då verkli
gen icke en enda, som kände, hur 
tarvligt, detta var i grunden? . . . 

Lutade mot salsväggen, i brist på 
plats, såg hon några herrar, och 
bland dem en stor nordtysk med en 
sträv, rätt uppstående lugg över pan
nan. Icke heller honom hade reci-
tatorn fängslat. Även hans blickar 
irrade omkring i salen, och plötsligt 
träffade de hennes, förstående och 
leende. Oemotståndligt och omedve
tet log hon igen och tänkte: han tyc
ker detsamma, och hennes lilla för
stämning var med ens bortblåst. 

Men doktor Fiedler kände efter 
detta ett dubbelt så stort misshag, 
ined vad som severades från estra
den. Vilken brist på kultur, vilken 
smaklöshet! Och det inför sådana 
kvinnor! Och hans ögon sökte åter 
Elisabeths vackra, ljusa huvud. 

Då Wastner hade slutat med en 
knalleffekt och åter krympt ihop till 
en oförarglig liten man, blev det en 
kort paus, under vilken ett sorl av 
röster fyllde salen. Därefter drogs 
ett förhänge isär vid ena sidan av 
den lilla scenen, en orientalisk tem
peldekoration blev synlig, och vär
den tillkännagav, att den bekanta 
indiska danserskan, Anasuja, komme 
att dansa några danser. 

Allmän förvåning, dämpat, mun
tert prat, tills en gonggong ljöd, och 
indiskans slanka, bruna gestalt syn
tes på scenen. Hennes kropp var 
nästan fullkomligt naken, så när som 
på ett om höfterna virat skärt si
denstycke. Bröstet var betäckt med 
ett par metallprydnader, och en 
massa mångskimrande kedjor voro 
slingrade omkring livet och armarna. 

F högtidlig takt, sakta vaggande 
skred den smidiga gestalten över 

estradens golv, ofta i attityder, vars 
linjerenhet och behag erinrade om 
gammalegyptiska väggmålningar. 

Tempeldansen accompagnerades 
och accentuerades rytmiskt av dova 
trumslag någonstans i bakgrunden 
och ett och annat slag på gonggon-
sren. 

Elisabeth van der Borgk följde 
dansen, som blev allt livligare utan 
att förlora sin ursprungliga stil, med 
allra största njutning. Anblicken av 
den unga kroppen, som glänste i 
matt brunt som vacker brons, fröj
dade hennes öga och linjernas skön
het, den återhållna kraften och mju
ka säkerheten i varje rörelse, tjusa
de henne. 

—• Väl starkt, hörde hon en kvin
nostämma viska 'bakom sig; på tea
tern, på behörigt avstånd, kan det 
ju gå för sig, men här, så gott som 
mitt ibland oss . . . det tycker jag är 
oanständigt! 

— Vad då? tänkte den unga frun, 
men brydde sig icke om att vidare 
höra på, vad som tisslades. Då dan
sen var slut, vände hon sig med strå
lande ögon mot sin man: — Härligt, 
sade hon. 

och han såg forskan-

— Du har således inte samma upp
fattning som kommerserådinnan 
Hammer bakom oss? 

Han hade alltså hört viskningen. 
— Nej, vet du, Henry. 

Han skrattade: — .Tag var lite 
rädd. 

— Då känner du mig ännu inte, 
och en skugga gick över hennes an
sikte. 

— Du gör det ej heller just så 
lätt för mig. 
de på henne. 

I detta ögonblick dök den store 
nordtysken upp och gick fram till 
van der Borgk. 

— God afton, van der Borgk. 
Denne ryckte till och såg sig ett 
ögonblick om: Fiedler, verkligen! 
Jaså, du är här igen? Elisabeth, får 
jag lov . . ., doktor Fritz Fiedler, du 
vet ju, min gamla skolkamrat, som 
jag talat med dig om . . ., seså, nu 
går man till matsalen, förlåt, Fied
ler, vi ses snart igen. Jag måste ta 
rätt på min dam. Och han försvann. 

(Forts.). 

snart, om han, efter att tidigare ha
va fört ett verksamt liv, frivilligt 
eller av tvång övergår till svssolös-
het. Att pensionera en ännu arbets
för man är att döda honom. Vår 
kropp är beroende av vår hjärna. 
Den förstnämnda stimuleras av hjär
nan på samma sätt som vårt blod 
stimuleras av syret i den luft vi in
andas. Om denna stimulans uteblir 
hemfaller kroppen åt tröghet och blir 
ett lätt byte för allehanda krämpor 
och sjukdomar. 

Det finns i mitt tycke ingen mer 
beklämmande syn än en man, som, 
efter att ha dragit sig tillbaka frås 
arbetet, finner att- han ingenting mer 
har att göra och ingenting längre be

tyder i arbetets värld. 
Vi äro alla vanedjur, oeh ju äldre 

vi bli, desto svårare hava vi att än
dra vårt sätt att leva. Genomgri 
pande förändringar av nyss anförda 
art äro, så snart medelåldern upF 
nåtts, mycket farliga och förkort» 

med visshet livslängden. 
Rika män, eller män som pensio

nerats kunna helt gå upp i omvåw 
nåden av sin kropp. Men dt' ä*° 
långt högre grad än sina av arbete 

bestyr upptagna fattiga medbr"e 

utsatta för att finna livet tråkigt®6 

värdelöst. Därför se vi. också, att ^ 
rike mannen trots det att ^ 
de yppersta möjligheter att vår a ^ 
hälsa i allmänhet icke beskäres • 
längre liv än vad hans fattige £ra 

kan glädja sig åt. 

Hvilsôinnaï 
^ i t ' s ö m n ' a b  

. emottagas. ^ 

Herrskjortor förfärdigas 
och billigt-

L  i s a  H a l l  b  

Väfnads- och 
26 VALLOATANj^^ 

Hrla iMj«"1 

Distribution på ffla^ 
Tel. 40781, 45699 

N:o 6-
4 : d e  å r g .  

att mamma har 

G u m m a n s  
F L I N G O R  

så att pysen kan bli 
ren igen. 
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Eftertryck tillätes gärna om "Kvin
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INNEHALL. 

Utlandskrönika i sammandrag. 
"Göteborgs Idun". 
Huru de hava det. 
Samtal om tiden. Av Marie Louise 

Ingeman. 
Blandat. 
En intervju med Qerda Lundeqvist-

Dahlström. Av Gunnel Holzhausen. 

Vad kan göras för att förhindra akut 
öroninflammation? Av Professor Gun

nar Holmgren. 
Ett svårt fall. 
Teater. Liliom. 
Blindskären. Av Edith MaeMillan. 

"Frankenstein." En drömd roman. 
Ay * » * 

Stilla Stunder. Av A. R n. 
Leendet. Av Beda Willner. 

Silverslöjan. Roman av Ilse Leskien. 

Utlandshrönika 
i sammandrag. 

Engelska regeringen har infriat en 
av arbetarepartiets under valkampan
jen gjorda utfästelser, nämligen er
känt ryska sovjetregeringen. Er
kännandet är fullständigt, och de di
plomatiska förbindelserna hava åter
upptagits. Den engelska pressen är 
i allmänhet nöjd med åtgärden såsom 
f'tt steg i riktning mot den europei-
s'!:i Aningens återupprättande. Af
färsvärlden gör sig dock inga över
drivna förhoppningar på den ryska 
Marknaden. 

MacDonald har vidare gått i för-
attning om att genomföra arbetare-

Partiets .stora nybyggnadsprogram, 

1«®genom bostadsfrågan skulle lösas. 
,a 6 ^betegivarne och arbetarne på 
yggnadsområidet hava utlovat sin lo-

Ja a medverkan. Vad man fruktar 

.... Vsgiiadsprogrammets genom-
rande skall ådraga staten ofantliga 

öv v^k'a sedan komma att 
yttais på skattebetalarnes redan 

u tungt beilastade skuldror. 

DonÜu i™10^ ^rankrike synes Mac 

®en 
besluten att föra en vänlig, 

öppen och beslutsam politik. 
«Planerar enligt uppgift ett 

• sam man trä f fand e i maj 
per
med lineare, 

% '4+r Frankrike korti

sar P (!fter
o 

för Engknd's f«rd-
<Wa 

1 fa'7;fragan, d. v. s. undan
bet i f ^^tisterna det franska stö

pta r'fa °m ^a^z' lösslitande från 
en Div W ^ Etyder detta 
eiMs:V e ^°r framSang för den 

^^utrikespoütiken. 

^rda^ar'! ^ar att ut-
*'erDa i f US^er ,me<l oppositionspar-

'''dnttrat ranS^a Parl'amentet, vilka 
^tteförsl Wl°';sa^'a regeringens 
Pä en ; • ^ 0( ^ särskilt dess krav 
W°genh^Sî hänseende diktatorisk 
r'agar. y 1 r^a 0111 budgetsbespa-
^Uertid arj° m°fstånd klubbas 

Expresident Woodrow Wilison har 
den 3 febr. slutat sina dagar. För 
fem år sedan skulle medldelandet här
om hava slkakat världen, nu betrak-
tais dödsfallet knappast 'som en hän
delse av någon betydenhet — så 
snabbt förgå jordisk makt och ära! 
Omdömena om den bortgångne äro 
mycket växlande. Den engelska pres
sen yttrar sig sympatiskt om honom, 
men utan större entusiasm. De fran
ska tidningarna förklara, att Frank
rike står i evig tacksamhet till den 
hänsovne. Den tyska pressens utta
landen äro kalla men icke hätska. 
Man framhåller oöverensstämmelsen 
mellan Wilsons idealistiska deklara
tioner och många hans handlingar. 
Trots Förenta staternas vid krigsut
brottet avgivna neutralitetsförkla
ring gjorde president Wilson ingen
ting för att hindra den amerikanska 
vapen- och ammunitionsexporten till 
ententem aktern a och han glömde all
deles bort att protestera mot det ge
nom blockaden iscensatta skändliga 
utsvä 1 tn ingskriget mot det tyska fol
ket. De berömda Wilsonska 14 punk
terna, vilka förledde tyskarne att gö
ra sig vapenlösa och att på nåd och 
onåd utlämna sig till fienden över
korsade Wilson, då han satte sitt 
namn under Versaillesfreden, detta 
monstrum a/v orättfärdighet. 

Från Japan meddelas om stor inre 
politisk oro. Landet lider liksom 
flertalet andra länder av överbefolk
ning och måste söka finna kanaler 
för att bli kvitt sitt ständigt till flö
dande befolkningsöverskott. Men ja
panerna äro ingenstädes väjlkomna 
som invandrare, och det är icke ute
slutet att Japan en gång blir nöd
sakat att på erövringsväg utvidga 
sitt territorium. Den gula faran tor
de bli ett av framtidens stora be
kymmer. 

överenskommelse hade träffats, 
att Italien mot gottgörelse i oljekon 
cessioner m. m. skulle erkänna sov
jetregeringen. Denna har efter det 
engelska erkännandet blivit strama
re i hållningen och vill ej underskriva 
överenskommelsen såvida icke de ita
lienska villkoren modifieras. 

Prenumerationspris : 
. !/2 år Kr. 3: 50. 'U år Kr. 2: —. 
Lösnummer 15 öre. 

Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1924. 

F)uru de hava 
det. 

Med adress till yttervärlden skri
ver en författare i Vossische Zeit
ung (Berlin): 

Sedan nio år tillbaka hava de fle
sta av oss fått otillräckligt med fö
da. Vårt blod har blivit dåligt och 
tunnt. De av oss som icke hava va
rit vana vid den rustika och enfor
miga kosten av bönor, kål och surt 
tungt rågbröd hava fått kroniska 
magsjukdomar och lida av matsmält
ningsbesvär. Vi äro vana vid så 
torftig och kraftlös föda — särskilt 
kvinnorna och familjemödrarne — 
att om vi någon gång inbjudas till 
ett väl försett bord, äro vi oförmög
na att äta den feta, närande födan. 
Tacksamma och hungriga brista vi 
i gråt eller falla " fullständigt ihop. 
Kanske förefalla vi våra beskydda
re och välgörare otacksamma. Eller 
hysteriska. Ja, våra nerver hava 
blivit dåliga. 

Otaliga bildade kvinnor ha sedan 
1914 icke fått en ny dräkt, icke en 
ny hatt, ja, icke ens nya. underklä
der och skodon ha de kunnat skaffa 
sig. 

Vi hava' ätit armodets föda under 
nio långa år. Smör, kaffe och frukt 
äro lyxartiklar. Kött få vi kanske 
icke på ett halvår. Vi se, att våra 
barns bleka kinder bliva allt tunna
re, och att de själva icke växa, icke 
tynga sig som de skulle göra. De 
få icke tillräckligt med mjölk, soc
ker eller fett. De sakna värme och 
glädje. 

Vilken framtid väntar våra barn? 
Hur skola våra söner finna arbete 
på iden trånga och folköverfyllda ar
betsmarknaden? Hur skola våra 
döttrar kunna bliva gifta, när män
nen ha så låga löner? 

All trevnad, all trygghet, all gläd
je har tagits bort från vårt liv. 

Vi hungra efter skönhet. Våra 
hem hava berövats sina färgrika 
mattor; våra fäderneärvda vackra 
och värdefulla möbler äro borta — 
vi stirra på de fyra nakna väggarne 
i vår trånga fängelseliknande bo
stad. 

Är det icke nog? 

Samtal om tiden. 
Av MARIE LOUISE INGEMAN. 
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M. Poincarés för-
1 avgår som konselj-
ieke hans vilja blint 

Göteborgs Idun. 

Stiftelseurkund föreligger nu för 
det aktiebolag, ,som bildats för att ge 
en säker ekonomisk grundval åt den 
nybildade stora kvinnoorganisationen 

Göteborgs Idun". Aktiekapitalet 
skall utgöra minst 10,000 kr. och 
högst 30,000. Aktierna äro på 25 

kr. 
Medlemsavgiften i föreningen är 

10 kr. pr år, vartill kommer inträ

desavgiften 5 kr. 
Nu återstår frågan, finns det till

räcklig entusiasm, arbetslust och of
fervilja för saken hos Göteborgs 
kvinnor? Vi stå i tävlan med Stock
holms kvinnor, vilka likaledes upp
tagit tanken på ett kvinnornas hus. 
Det är en ståtlig tävlan, och en stor 
triumf skulle det vara, om Göteborg 

först nådde målet! 
Alla upplysningar ifråga om med-

lemsskap och aktieteckning lämnas 
av Göteborgs Iduns föreningsordfö

rande fru Elin M. Janson, Viktor 
Rydbergsgatan 22, tel. 1833, och 
sekr. Fröken Alfrida Holmberg, Nor-
densköldsgatan 23, tel. 41488 samt 
övriga styrelseledamöter. 

Vill du förlora ditt 
gift dig med honom! 

ideal sa 

Till en kvinnas hjärta passa mån
ga nycklar. 

Vi sutto och resonerade om tiden, 
min vän författaren och jag. Ämnet 
var glädjelöst — vi voro båda fullt 
ense om att tillståndet var ohållbart, 
och att något nytt måste komma. 

— Varför ger du aldrig ut några 
böcker mer? frågade jag honom 
apropå. 

Han teg länge. Ett sorgset allvar 
växte fram i hans blick. 

— För vem skulle jag skriva? frå
gade han slutligen. Det finns ingen 
resonans för (människor av min 
typ i tiden, och vad tiden har reso
nans för kan jag icke skriva. 

— Är det verkligen den djupaste 
orsaken till din tystnad? frågade jag. 
:— Kanske icke, svarade han om

sider. Tragiken — ty för mig per
sonligen känns det som en tragedi 
att nödgas avbryta den centrala linje, 
som jag följt och fullföljt under hela 
Mitt mognare liv —- tragiken ligger 
kanske också inom mig själv. Var
ken världen eller jag äro mera de
samma. Det har hänt för mycket. 
När jag tänker tillbaka på ungdomen 
av min generation och jämför den 
med ungdomen nu förstår jag bäst 
varför jag blivit likgiltig, trött. "Vi 
hade dock ideal. Och vi kunde få 
behålla vår tro på idealen. Vi voro 
omgivna av en mänsklighet bland 
vilken gudsfruktan, vördnad för an
dra, heder, plikttrohet, dygd, kort 
sagt allt som utgör vår kristna etiks 
kärna, ännu var guldvärden. Sam
hället vilade uppifrån och ned på 
förtroende, ömsesidig hjälp. Vi hade 
mycket att tro på, Vi trodde på ett 
helt folks höjande genom arbetarrö
relsen o. den därmed öppnade vägen 
till en högre allmänkultur, vi trodde 
på freden, på rättfärdigheten, på per
sonlighetens och kvinnans framtid. 
Livet var som en djup underbar skog 
vari man för varje steg mötte nya 
skönheter. varje dag var ett glatt, 
förtröstansfullt framåtskridande. He
la världen stod som ett lysande bevis 
på att den väg vi gingo var den rätta. 
Hela mänskligheten eldades av sam
ma tro, andades så att säga samma 
livgivande luft. 

Men så kom kriget. Det var inte 
endast fredsidén som föll därmed. 
Det var inte endast tron på kultu
rens, förståndets, den goda viljans 
makt, som jämnades med jorden. Vad 
ha vi inte glidit ned i sedan 1914! 
I en djup vågdal av missräkningar, 
trötthet, andlig olust, utan perspek
tiv åt något håll och berövade vår 
tro framför allt på mänskligheten 
som en målmedvetet framåtsträvande 
makt! 

Var skall man plocka rosor i denna 
dy? Vad skall man skriva om? — 
Om en heder, som blivit ett tomt och 
löjligt begrepp för cynismen att 
skratta ut? Om en plikttrohet, som 
anses vara ett lockbete blott för en
falden? Om en religion, som vår av-
kristnade mänsklighet icke längre be
höver? — Om ett framåtskridande, 
som uteslutande ligger i ingenjörsve-
tenskapens händer? 

Nej, det finns verkligen icke läng
re något värde, som vördas. Vi leva 

efter den materiella tro, vi bekänna: 
ur hand i mun för att vinna och 
hinna med så mycket som möjligt 
under detta "vårt enda liv". Nuet 
är för tidens människa allt, Därför 
är tanken den moderna människans 
fiende. Tanken som mäter evighe-
t ns längd mellan vingspetsarna. Hon 
måste ha något mindre ansträngan
de och mera påtagligt. Liksom slak
taren, som styckar djuret, föga be
kymrar sig om att tänka över d-et< 
väsen, som en gång gav liv och ka
raktär åt den döda kroppen, så be
svärar sig den modärna människan 
icke med att reflektera över det sjä
liska innehållet i det liv, hon i våra 
dagar så glupskt oc,h dock otillfreds
ställd njuter. 

Under dessa förhållanden har ung7 

domen bokstavligt talat avvants från 
varje tanke och tro på idealen. Den 
har~endast sett en mänsklighet som 
fråssat i krig, nesligheter, falsarier 
och brott. Det finns ingen skändlig
het så svart att ej vår tid haft att 
uppvisa den. Hur skulle- vi kunna 
begära att ungdomen med sådana fö
rebilder för ögonen skulle växa upp 
ideell, dygdig, arbetsam, plikttrogen? 
Den har ju icke som vi en gång nå
gonting att tro på. Den har ingen
ting inom sig att glädjas åt i ensam
heten, i arbetet, i tystnaden. Allt 
är ju skövlat för den, och den måste 
rasa, berusa sig med nöjen för att 
glömma tomheten. Om vi betrakta 
den jämförande — hur mycket frost
biten frukt bland de senaste årgån
garna, och detta just bland dem som 
hade sin blomning under kriget. Jag 
har studerat dessa ibland under natt
livet i våra städer, och jag måste sä
ga att jag blivit rädd. För arten och 
mängden utav den. Om något i värl
den skulle övertyga mig om omistlig
heten av kultur och andlig vård hos 
ett folk så är det just dylika pro
dukter, alstrade under en barbarisk 
och själlös tid. 

Men uppvaknandet kommer! När 
man allmänt börjar inse ohållbarhe-T 
ten i det nuvarande tillståndet, när 
ett i materialism nedsjunket folk får 
känna på materialismens sviter, när 
den duglige som regel exploateras av 
odugligheten, fliten av lättjan, plikt
troheten av ansvarslösheten, arbeta
ren av lycksökaren och allt blir så 
gungande att den ene icke i något 
avseende kan lita på den andre, eme
dan heder, plikt och kärlek till nä
stan, dessa den kristna etikens vär
defulla arvedelar, äro förskingrade 
— när tillståndet med andra ord blir 
olidligt för alla, vilket inträffar se
dan förrådet som dessa dygder en 
gång skapat är förtärt, och det nya 
samhället skall byggas upp av en 
mänsklighet, som endast har de pri
mitiva vilddjursinstinkterna kvar — 
då måste uppvaknandet komma. Då 
skall man i förtvivlan ånyo gripa ef
ter dessa värden, som ordnade och 
betryggade folkens existens och in
bördes förhållanden och ödmjukt bö
ja sig under den hemlighetsfulla lag, 
som danar människor för olika upp
gifter och som vi icke kunna fatta, 

lika litet söm vi kunna fatta varför 
somliga skapats starka och andra 
svaga, somliga krymplingar och an
dra fulländade, somliga harmoniska 
och andra sönderslitna av dissonan
ser. Vi veta endast att det är så, 
att det i alla tider varit så, och att 
ingen mänsklighetens jqtteansträng-
ning förmått att framtvinga den ur 
gudomlig synpunkt sett kanske en
dast skenbara rättvisa, som kunde 
skifta alla öden och villkor lika, 

Men för att över huvud kunna re
signera inför jordelivet måste man 
sätta sin förtröstan till en allvis Gud, 
som ser ut över denna tillvaros rå
märken och till vars och ens bästa 
ställer allt därefter. Det är förlus
ten av denna tro på en högre makts 
ordnande och meningsfulla ingripan
de, sotm gör våra dagars människor 
så otillfredsställda och andligen fat
tiga. Ty det finns dock blott ett, 
som lyfter vårt liv över djurens liv 
och det är tron på att vi såsom Guds 
avbilder äro skapade att uppfylla 
hans vilja och fullkomnas. 

Sinai och Oljoberget! Det finns 
inga högre utsiktspunkter för oss 
människor. F rån dem se vi allt, som 
vi behöva att se — nu. De kunna 
stormas, glömmas, men utplånas —-
aldrig! Som monumentala vägvisa
re dyka de förr eller senare upp för 
varje människa under hennes jorde
vandring. Vår tid förnekar dem. 
Men varför på det hela taget förneka 
något som icke finnes? Just i detta 
lidelsefulla förnekande ligger ett 
hemligt bejakande. Att kämpa mot 
himlen för att få behålla jordelivet 
ostyc'kät,. som våra rödaste radikalis-
ter göra, förråder deras osäkerhet. 
Icke reser man sig mot en makt, som 
icke existerar. Icke avsätter man nå
gon från en tom tron! Men det är 
ett av de -många sätten att skaffa sig 
auktoritet och proselyter i en förvir
rad tid. Och ett av de bekvämaste 
om man saknar andra betingelser för 
att göra sig uppmärksammad. Lyck
ligt är det emellertid icke. 

Han hade rest sig och ivrigt pro
menerat av och an under sitt tal. Nu 
stod han vid fönstret och blickade 
tyst ned i den upplysta istadens djup. 

— Du ser alltså frälsningen i re
ligionen? frågade jag omsider. 

— Ja, i religionen, det är det enda, 
som skulle kunna giva mänskligheten 
en annan anda. Och den kommer — 
var viss på att den kommer! Över 
alla tidens röster skall snart ånyo 
dens höras, som lärt människorna att 
de skola älska Herren sin Gud över 
allting och sin nästa såsom sig själva. 

Äktenskapet var ursprungligen ett 
sakrament, därefter blev det ett kon
trakt och nu är det ett problem. I 
litteraturen utgjorde äktenskapet ti
digare det lyckliga slutet. Numera 
begagnas det som den olycksaliga 
början. 

Stephen Jjeacoek. 

Ungdomen jagar efter lyckan — 
ålderdomen söker att undfly olyc
kan. 
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K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

S K A N D I N A V I S K A  
K  R - E  D I T A K T 1 E  B  O L A G E T  

GÖTEBORO - STOCKHOLM - MALMÖ 

Avdelningskontor 
över hela landet 

Egna fonder Kr. 182,000,000:— 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
" K  r e d i t b o l a g e t "  

(Inj. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. 1h2—1h3, övriga 
tider efter avtal. 

Hemmets  t idn ing  
— är — 

Göteborgs Aftonblad 
Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I  varje nummer, värde

fulla artiklar i  olika 

frågor, berättelse, 

följetong, kåserier.  

Pr kvartal 7.50 fritt  hemburen. 

Lösnummerpris 10 öre. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Vad han göras för att förhindra 

"dövhet" efter akut öron

inflammation ? 
Av Professor GUNNAB HOLMGREN. 

Svenska Kvinnors Medborgar förbunds artikelserie. 

Tandl. SVEA LEFFLER. 
Spec. Äkta Porslinsfyllningar. 

Viktoriag. 8. Tel. 8958. Vard. utom lörd. 1—2. 

Blandat. 

Det är lätt att säga tulipanaros, 
men svårt att göra henne. Det är 
lätt att säga fred, men svårt att hålla 

den. 
Denna reflektion föranledas av ne

danstående rader, hittade i en av vå
ra fredstidningar: 

"Härmed framföres en vänlig upp
maning till de ärade debattörerna på 
diskussionsspalten att • använda en 
vänligare ton fredsvänner emellan 
än den som kommit till synes i ett 
av de senaste inläggen. 

Redaktionen." 
« 

-— Vi gräla vilt, berättade en av 
damsällskapet till den försenade siste 
gästen. Alla utom en tycker vi, att 
det är väldigt bra,, att. en tidning ta
git om hand den kvinnliga förenings
rörelsen och skall bilda klubbar i alla 
städer, men Sonja tycker att det är 
en skandal, att inte kvinnorna själva 
kunna klara upp saken. Vad säjer 
du? 

Nykomlingen svarade: 
— Vad skulle ni tycka, om Han

delstidningen förkunnade sin vänliga 
avsikt ätt i alla städer bilda klubbar 
åt de stackars oföretagsamma her

rarne? 
Tystnaden sänkte sig över sällska

pet. 
* 

Oui man valde stadsfullmäktige 
o. riksdagsmän med lika stor omsorg, 
som man ägnar åt valet av medlem-
marne i ett fotbollslag, vilket skall 
deltaga i en match, så skulle kommu
nerna och staten bliva kunnigt och 
väl styrda. 

En författare av tidningsartiklar 
inviger yttervärlden i sina och sina 
medbröders yrkessvårigheter genom 
att efterhärma en redaktörs sätt att 
skriva: 

"Er artikel "Slocknade solar" är 
briljant, och jag förstår, att den är 
byggd på sakkunskap och kostat Er 
oerhört arbete. Det är med upprik
tig sorg jag tillbakavisar den. Om 
den kommit mig tillhanda för tre 
veckor sedan, just då Einstein be
sökte vårt land, skulle jag tagit den 
med uppräckta händer. Publikens 
intresse har emellertid för länge se
dan lämnat alla de där sakerna och 
samlar sig nu lidelsefullt omkring de 
märkliga maskrägnen. Vill ni på ert. 
vanliga spirituella och underhållande 
sätt skriva en 2-spalts-artikel om 
"Maskar från skyn" så är den väl
kommen". 

6n intervju 
med 

Gerda Limdeqvist-

Dablström. 

Ute på det vackra Saltsjöbaden 
tillbringar fru Gerda Lundeqvist-
Dahlström konvalescenstiden efter 
sitt olycksfall vid inspelningen av 
Gösta Berlingsfilmen, då -hon råka
de halka och bryta benet. Filman
det blev naturligtvis uppskjutet, men 
fru Lundeqvist är nu så pass åter
ställd, att de sista scenerna kunnat 
tagas. Inom kort kunna vi alltså 
emotse ett verkligt filmevenemang: 
Gerda. Lundeqvist i hennes första 
film, som majorskan på Ekeby. 

Fru Lundeqvist är mycket intres
s e r a d  a v  f i l m k o n s t e n  o c h  a n s e r  i n 
galunda, att den behöver gripa in 
på teaterns gebiet; naturligtvis får 
teatern räkna med en viss konkur
rens, men teater är teater och_ film 
är film, och båda äro goda ting för 
så vitt det år god teater och god film. 
Det goda är här att likna vid det 
sanna. Där konsten bottnar i det 
sanna, det äkta, där är ingen fara 
för dekadans eller försumpning. Un
gefär så uttalade sig fru Lundeqvist 
angående frågan om teatern contra 
filmen, o^h på en gång blev det lika 
enkelt och klart som solskenet självt 
på denna vårlika februaridag: vad 
som är starkt, sant och gott skall 
bestå, allt det andra faller bort av 
sig själv! 

En viktig sak för filmen, menar 
fru L., är starka filmmanuskript och 
goda filmskådespelare. De amerikan
ska filmaktörerna fann hon goda, 
kvinnorna däremot mestadels för
konstlade. Fru L. fällde ett gott 
ord för de amerikanska äventyrs- och 
wild west-filmerna. Där var styrka 
och liv, där fordrades skicklighet 
o c h  f a n t a s i .  1  s t o r t  s e t t  f a n n  f r u  
Lundeqvist att filmen hade en vik 
tig uppgift att fylla: att föra män
niskor ut i livet och världen, särskilt 
dem som äro dömda att sitta hemma 
och aldrig kunna hoppas få göra re
sor. 

Vad sovringen av film anginge, 
uppdragandet av åldersgräns, o. d. 
ansåg fru L. att det måste bliva en 
rent individuell fråga, och att man 
för övrigt inom såväl teatern som 
filmen en dag måste komma därhän 
atl endast god repertoar spelades och 
därmed denna fråga bortfölle. 

Fru Lundeqvist ämnar så snart 
som möjligt styra kosan ned till sin 
teaterscen i Hälsingborg, — som be 
kant delar hon chefskapet där med 
herr Torsten Hammaren, — där mail 
förbereder uppförandet av Benaven 
tes "La Malquerida". 

Det är icke utan att man skulle 
önska fru Lundeqvists teaterverk
samhet förlagd till Göteborg, där 
hennes intresse har djupa rötter, och 
där hon funnit den varmaste förstå
else. Och chefsegenskaper har hon. 
Lugn och klarhet, förmåga att en
tusiasmera och skänka tro samt ett 
oförbränneligt humör. 

Saltsjöbadens sol och luft ha gjort 
gott. Trots filmstrapatser och 
olycksfall var fru Lundeqvist-Dahl-
ström strålande av hälsa och energi. 

I influensatider träffas en mängd 
människor av öroninflammationer 
med flytning ur öronen och nedsatt 
hörsel och samma öronsjukdom är 
en vanlig följd av en mängd andra 
infektionssjukdomar, t. »ex. mässling, 
skarlakansfeber och difteri, för att 
inte tala om den vanligaste av dem 
alla, snuva. 

Inflammationen har i dessa fall 
sitt säte i mellanörat, som består av 
trumhålan med trumhinna och hör
selben och en mängd smärre och 
törre håligheter, som stå i förbin

delse med trumhålan och ligga inne 
i tinningbenet. När nu en inflam
mation angriper mellanörat, träffar 
den i första hand slemhinnan i dessa 
håligheter och orsakar en varbild
ning. Varet måste hava ett utlopp, 
och om läkaren inte i tid sökes och 
skaffar ett sådant genom att skära 
hål på trumhinnan, brister denna 
vanligen av sig själv och varet söker 
sitt utlopp genom hörselgången. En 
sådan patient bör ligga till sängs 
med högt under huvudet och varmt 
om örat, får endast "lätt" mat, d. v. 
s. barnmat, och man bör se till, att 
"magen" fungerar väl, eljest gives 
laxativ.. Temperaturen mätes mor
gon och kväll och läkaren underrät
tas dagligen om tillståndet, så länge 
feber förefinnes. Varet bör dess
utom bortskaffas ett par gånger om 
dagen, vilket enklast sker genom att 
man upprepade gånger fyller örat 
med kemiskt ren 3-procentig vätesu-
peroxid (oxygenol eller hydrozon) 
och torkar bort det därvid uppkom
mande skummet. 

I de flesta fall är denna behand
ling tillräcklig för att.få varbildnin
gen att så småningom upphöra, var
efter hålet på trumhinnan läker sig 
och hörseln blir bättre. Man bör 
emellertid aldrig försumma att låta 
läkaren noga prova hörseln, sedan in
flammationen gått över. I många 
fall vill det nämligen läkarens hjälp 
(ill för att få en fullgod hörsel igen, 
och detta låter sig säkrare och lät
tare göra ju förr behandlingen bör
jar och ju noggrannare och fullstän
digare den kan genomföras. 

I eiy hel del fall är emellertid in
flammationen så häftig eller patien
tens tillstånd så dåligt, eller omstän

digheterna för övrigt så ogynnsam
ma, att operation måste företagas. 
D e t  m a n  d å  h a r  a t t  b e f a r a  ä r  a n 
tingen, att inflammationen genom 
att gripa över på mellanörats omgiv
ning (hjärna och hjärnhinnor, innan-
öra) blir direkt livsfarlig, eller genom 
att gripa över på mellanörats ben-
väggar ger anledning till kronisk 
mellanöroninflammation med varak
tig risk och kanske för livet kvarstå
ende hörselnedsättning. 

Erfarenheten har visat, att öron
inflammationer endast förhållandevis 
sällan bliva direkt livsfarliga och då 
nästan alltid äro förenade med hög 
feber, värk i huvudet eller kring och 
i örat, frosskakningar eller svindel. 
Förefinnes ett eller flera av dessa 
symptom, bör den sjuke ovillkorligen 
genast söka läkare och så vitt möj
ligt vårdas å sjukhus, där behövlig 
ooeration kan utföras. 

Långt vanligare är det, att de 
akuta inflammationerna i mellan
örat genom att gripa över på ben
väggarna eller t. o. m. utan att göra 
detta giva upphov till kroniska var-
bildningar, och detta är tyvärr-ännu 
i dag en mycket vanlig orsak till kro
nisk "dövhet". Här kan dock öron-
läkekonsten, som gjort utomordentli
ga framsteg, under de senaste årti
ondena, uträtta riktiga storverk, och 
man kan rentav säga, att den sak
kunnige läkaren, om hans hjälp i tid 
anlitas, i de allra flesta fall kan för
hindra uppkomsten av de så frukta
de kroniska varhildningarna. Men 
då måste också allmänheten möjlig
göra detta genom att söka i tid. vil
ket av många olika skäl ännu långt
ifrån alltid är fallet. 

Hur skall man-då kunna veta, när 
fara tor un pk o ms ten av en kronisk 
varbildning föreligger? Ja, det är 
inte alltid så lätt, och ytterst blir 
det ju öronkirurgens sak att bedöma 
detta. Att det är skäl att vända sig 
till en öronoperatör, när det börjar 
svullna bakom eller ovanför eller 
framför örat vid en häftig öronin
flammation, eller när feber och smär
tor inte raskt nog gå över — det för
står var och en. Men att man också 
bör göra detta, när flytningen ur 
örat, hur beskedlig den än förefaller, 
drar för mycket ut på tiden, den 

<8aSuirnä 
går mycket (åii 

Genom en ny metod Har åstadkom
mits ett tvättpreparat, som tvättar mycket 
lättare än vanliga tvättmedel. 

Detta preparat tillverkas av så rena 
beståndsdelar, att det bokstavligen loc
kar tit smutsen utan minsta risk för 
kläderna. 

Det innehåller mycket mer ren tvål 
än vanliga tvättpulver och på grund där
av är kokning onödig för lättsmutsad 
tvätt. 

Emellertid, kan kokning av vita bom
ullsplagg företagas, om så behagas. 

Resultatet blir alldeles utmärkt» 

Köp ett paket Rinso nu. 

Kokning onödig - likaledes Hård 
gnuggning. 
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att sälja, köpa, hy,-a ut  ^ 

byta, så annonsera det ' 

Göteborgs Morgonp0s\ 

Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker Ni 
n å g o n  

a. RINSO — Inn 
mycket tvål « •H tvålgelé. 

PARLOR 

JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

Hovjuvelerare. O. Hamng. 41. 

tjänare, våning, plats  ^ 

annat, så a 11 n o n s e r a det i 

Göteborgs Morgonpost 
Göteborgs största morgontidning. 
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uppfattningen liar ännu inte "slagit 
igenom". Och dock är det just dessa 
skenbart lindriga men lömska var-
hldningar, som så ofta ödelägga 
hörseln och som i tid opererade skulle 
kunna taga ett gynnsamt förlopp. I 
stort sett kan man säga, att om flyt
ningen ur ett öra ökas se'11 den på
gått i 3 veckor eller inte minskas se'11 
den pågått i 4 veckor, eller om den 
kvarstår se'11 den pågått i 6 veckor, 
då bör örat opereras. Och man kan 
tillägga, att om detta sker, finns den 
största sannolikhet för att varbild
ningen läker ut och att hörseln blir 
god. Naturligtvis gäller detta inte 
alla ifall, men de allra flesta. 

Hur kan det då vara möjligt, att 
ännu i dag en stor mängd människor 
få sin hörsel förstörd för livet, då 
detta jämförelsevis lätt kunnat und
vikas? 

Ja, det beror på många omständig
heter, främst dock därpå, att veten
skapens och läkekonstens framsteg i 
denna fråga kommit så relativt ny
ligen, att de ännu èj hunnit fullt ge
n o m s y r a  e n s  h e l a  l ä k a r k å r e n ,  ä n  m i n 
dre allmänheten. Och förr än detta 
skett, kan man inte vänta sig, var
gen att de sjuka allmänt "söka" i 
tid, eller att läkarna få i sin hand 
a l l a  d e  h j ä l p m e d e l ,  s o m  k r ä v a s  f ö r  
att nå vad som kan nås i denna 
punkt. Ty härtill kräves en hel or
ganisation, som se'11 ett tiotal år bör
jade, växa fram i vårt land, men som 
ännu har långt kvar, innan den kan 
tillfredsställande fylla sin uppgift. 

Vad är det då som kräves för det
ta betydelsefulla mål? 

Jo, först och främst polikliniker 
och sjukavdelningar i alla landsän
dar, ledda av öronläkare och utrusta
de med alla behövliga hjälpmedel. 
Hittills finnas sådana endast på ett 
fåtal större orter i landet (Stock 
holm, Göteborg, Malmö, Hälsing
borg, Uppsala, Lund, Karlstad, .lön 
köping och vid Mörhus i Stockholms 
län). Det vore önskligt, att dylika 
komme till stånd vid ett lasarett i 
om möjligt varje län. Därnäst skulle 
man önska, att en öronläkare anställ 
des vid varje större epidemisjukhus 
i hela landet, då ju just de epidemiska 
sjukdomarna äro en så vanlig orsak 
till öroninflammationer och särskilt 
vid skarlakansfeber -till de svåraste 
a v  d e m  a l l a .  V i d a r e  m å s t e  m a n  e f 
tersträva, att öronläkare anställas vid 
så många skolor som möjligt, då 
nämligen öroninflammationer vanli
gast förekomma i barnaåren, och de 
så vanliga "körtlarna" hos barn di 
sponera för uppkomsten av öronsjuk 
domar. Och sist men icke minst må
ste man sträva efter att få allmän
heten att förstå öroninflammatio
nens betydelse och därigenom möj
liggöra en tidigare och verksammare 
behandlins;. 

blornsfeiarbeleii 
alltid färdiga, i smakfullt utförande 
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Storgatan 31. Te!. 4314, 10365 

6tt svårt fall. 
Vår engelska kollega Woman's 

Leader berättar, att kvinnor köpas 
och säljas i den engelska Kenya-ko 
Ionien i Ost-Afrika. 

Nu är frågan den, böra de vita en 
gel skorna komma sina svarta med
systrar till hjälp och avskaffa kvin
nohandeln? 

-- Naturligtvis! svarar ni. 
Saken är emellertid inte så alldeles 

självklar. 

Afrikanarne sätta mycket stort 
värde på sina kvinnor. E11 dotters 
födelse är en glädjehögtid, en sons 
födelse en likgiltig händelse. 

Fadern ser i sina döttrar en värde

full tillgång, vilken han i framtiden 

kan omsätta i penningar eller bo

skap. Han vårdar dem följaktligen 

ömt och omsorgsfullt. Under det att 

pojkarne vid tidig ålder skickas ut 

i livet för att slita för uppehället få 

Begär alltid 

Kobbs 
Thé 

Hanclsl^ompaniei 

Droitninggalan 42 
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HANDSKAR och VANTAR 

är även som badtväl den 
förnämsta. 

Hela resterande lagret av 

231« sat 
i Crêpe be c lune, fielijlle Diijeda, 
fjatt>ytte och (i o mull realiseras till 

mycket låga priser. 

fzièetg & flnbetson 
Kwngsportsplatsen 1. tel. 72^. 

döttrarne stanna hemma och ha goda 
dagar - ingen friare kan förväntas 
till en sliten och utarbetad kvinna! 
De bästa matbitarne gå också b 
döttrarne — magra flickor stå k 
högt i kurs på den afrikanska ä ® 

skapsmarknaden! , ,/S[ 
En hustru är dvr och den ange 

man, som önskar gifta sig, m 

arbeta oerhört för att tå ihop ® ^ 
räokligt stor summa för att av 
man, lyekliggjord med döttrar, 

sig en livsledsagerska. . 
Så långt är allt gott och \-i • ^ 

sedan kommer sakens avigsi • 
ma; som. köpt en dyr hustru v ^ 
så ha full valuta för kostnafc ^ 

han tar ut den i hustruns ai e ^ 

slår sig själv fullständig _ m ar-
låter henne knoga ensam ro0 

bete familjen. 
Man förstår, att enge s 

villrådiga i denna kvinno r B • 

Fru LISA 

Syatelje 

Vadmansgatan 4. 

rekommen 

Telef0" 

deras-

gl5l. 
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Offentliga nöjen. 

S t o r a  T e a t e r n  
Varje afton kl.  8: 

postmästarinnan. 
t i  130 Billiglietsmatiné: 

<0ndA& ' 
BAJAPAREN. 

I orensbergsteatern. 
kj 2 Barnföreställning: 

Sondag 
ASKUNGEN. 

Varje afton kl.  8 :  

Liliom. 

^ i T T e a t e r n .  
Söndag kl. 1,30 Billiglietsmatiné: 

FABRIKSTÖSEN. 

Varje afton kl. 8 : 

Annonsera. 

L i l l a  T e a t e r n .  
Lördag och söndag kl. 7 och 9 : 

övriga dagar kl. 8 : 

Broilerna Östermans huskors. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: 

HEMSLAVINNOR. 

Ccatcr. 
LORENSBERGSTEATERN 

LILIOM. 

Yår anspråkslösa spådom att den 

kraftiga prissänkningen på Lorens-

hergsteatern skulle införa en ny ser® 

för denna av publiken oförtjänt för

summade scen har glädjande nog be

sannats. 
Fenomenet från Strindbergsföre-

ställningårna— full- eller välbesatta 

salonger, värme och hög stämning — 

liar upprepats även under teaterns 

nya program, ungraren Franz Mol

nårs till såväl uppsättning, stil som 

innehåll ganska enastående skådespel 

Liliom. 

Den som känner Molnår endast 

från hans tidigare i Sverige givna 

«Ister Försvarsadvokaten och Gar

desofficeren kan näppeligen bilda sig 

en föreställning om Liliom. Pjäsen 

intar såväl i Molnårs produktion som 

i 'teaiterlitteraturén :över huvud en 

egenartad och, man bör även tillägga 
det tidsbetonad plats. 

Kraftiga 'sensationer i ett Tivolis. 

måleriska miljö, en utveckling var

under åskådaren språngvis föres från 

jordiska till himmelska regioner och 

TAPISSERI 
DETA 

ö. Hamng. SI. I tr 

iNlABm 
Handarbeten och 

Material 

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

ï l s e  L c s k t e n .  

Auktoriserad översättning 

Ruynhild Lindberg. 

rättat fU^ ny^£en 'har Henry be-
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(Se skyltfönstret.) 

Skomagasin 

KUNGSGATAN <1 i  

J 
mitt igenom dessa kriminal- och spök-
scener en röd tråd av mänsklighet och 
högre livsfilosofi — detta är unge
färligen kontentan av Molnårs dra
matiska produkt. 

Med Liliom förenas emellertid ett 
annat intresse i det att pjäsen öppnat 
ögonen för en ny sida i hr Carl 

Ströms slkadespelarebegåvning. Med 
denne atletiskt sköne av kvinnor av
gudade och fördärvade karusell vakt, 
som en afton offrar sin ställning för 
en 1 iten tärd och obetydlig tjänste-
llickas skull har hr Stöm skapat en 
llevande och verkningsfull människo
typ, som överglänser alla lians tidi
gare roller vid denna scen. Frodigt 
gestaltande fyllde hans fantasi ut 
tomrummet mellan orden och träf
fade de äkta tonfallen i varje replik. 
Men han hade även en värdig moitiée 
i, fröken Doris Nelson. På samma 
höga plan, i samma besjälade anda 
gav denna imed tjänsteflickan Julie 
en av sina aihlra vackraste och mänsk-
igaste prestationer hittills. Allt an

nat blev mer eller mindre biroller, 
väl utförida, men utan att efterlämna 
något längre förblivande intryck, om 
man undantar boven Ficsur, som av 
hr Colbjörn Kmidsen förlänats en nä
stan ockult ruslkighet. Av de 7 
tablåerna verkaide himmelsscenen ge
nom vissa bisarrerier kanske t. o. m. 
onödigt barnslig, men man minns 
med desto större glädje en sådan illu
sorisk bild som järnvägsviadukten 
över ett nattligt slättlandskap asv 

oändligt perspektiv — en bild som 
skulle försvarat sin plats på vilken 
världsscen som helst. 

STORA TEATERN 

hade i går premiär for Sverige på 
Wienkompositören Léon Jessels ope
rett Postmästarinnan, med libretto av 
August Neidhart, författare bl. a. 
till den roande texten i Blechs popu
lära operett Amadeus XXV. Det 
nya programmet gives under hr Tex-
torius' regi. 

Reseskildringar 
från Sverige och Norge av Red. A. 
G. Petersson, Pris 4:55 kr. pr post
förskott. 

Pressen säger: "Det är ett stort 
nöje att läsa dessa snapshots från alla 
möjliga delar av vår halvö. Stilen är 
ledig och uttrycksfull. Kvickt och 
underhållande skildrar förf. folkliv och 
natur . . 

Rekvireras från förf:s eget förlag 

adr.: Kristinehamn. 

Blindskären. 
Av EDITH M AC M ILL AN. 

1 en utländsk tidning har jag fun
nit en både roande och givande dis
kussion i en fråga, som alltid är av 
intresse dels därför att alla männi-
skor gjort och göra sig den för egen 
eller andras räkning, dels därför att 
det synes omöjligt att finna ett 
uttömmande, förnuftigt och slut
giltigt svar på densamma. 

Den uppställda frågan var: "Var
för dör kärleken?" och diskussionen, 
som präglades av en ärlig vilja att 
söka få fram några synpunkter av 
värde, inleddes av en man, vilken ta
lade sin och sina medbröders sak. 

— E11 man, säger han ungefär, 
går sig ut att söka kvinnan, som 
skall bli .den stora kärleken i hans 
liv. Han känner sig som en upp
täcktsresande — hon, den oförlik
neliga, finns kanske där eller kan
ske där — 

Nu och då kommer honom en 
varm röst, ett par strålande ögon att 
förväntansfullt stanna. Slutligen 
finner han henne, den enda. Det är 
lyckan. Skyn är full av under och 
i hans hjärta tonar musiken. 

Tiden flyr, ty allt sådant sker 
hastigt — desillusionens frö slår rot 
i hans sinne. Han kämpar emot, 
som om det vore fråga om en sjuk
dom. Han ljuger för sig själv och 
för henne. Han skrattar för att drän
ka tystnaden i sitt hjärta. 

Och så en dag upptar han åter 
sitt trötta sökande efter lyckan, som 
kanske ,finns där långt, långt borta, 
elär rägnbågen stupar ner vid hori
sonten. Är det endast hon som är 
värd medlidande, den övergivna 
kvinnan med de gråtande ögonen? 
Finnes intet deltagande för den en
samme mannen, som går ut för att 
söka något, som han kanske aldrig 
skall finna? 

Desillusionens frön? fortsätter den 
citerade artikelförfattaren. När jag 
tänker mig om, minns jag en mängd 
sådana, som mina vänner med upp
rörd stämma angivit som orsak till 
att de skiftat håg och sinne. Några 
av dessa skäl äro triviala, några be
tydelsefulla, några enfaldiga, men 
vart och ett av dem ägde dock makt 
att döda kärleken. Kanske kan det 
vara till nytta, att de nämnas: 

"Tre gånger ljög hon för mig, en 
gång ifråga om en bok, en gång rö
rande en överenskommelse och en 
gåns; om ett brev." 

JaÉ 

Jag hörde henne tala till sin mor, 
då hon icke visste, att jag hörde på." 

Hon målade sina läppar, när vi 
sutto vid tebordet tillsammans med 
min gamla älskade mor." 

Hon sade mig öppet, att hon icke 
älskade mig. Efter det kunde jag 
inte tänka mig ett giftermål med 
henne." 

Hon sade jämt och samt att j 
var inbilsk." 

H011 var för begåvad. Hennes 
intelligens var för vaken och verk
sam. Hon förstod icke att en man 
efter sitt arbete behöver vila och ve
derkvickelse." 

Hon sade, att hon hellre gifte sig 
med en man. snäll som jag. än med 
en som såg bra. ut." 

Hon åt för fort." 

Hon sade ja och amen till allt 
vad jag gjorde, och jag blev utledsen 
på mig själv och hela livet." 

Hon var aldrig punktlig." 
En kväll mötte jag hennes mor, 

och jag förstod, att jag inte skulle 
stå ut, om hon bleve lik denna." 

Hon var mig så hängiven, att 
hon kunde förlåta mig vad som 
b eilst. En sådan kärlek är värre än 
gift. Hon skulle ha dragit 11er mig." 

Efter vår förlovning försökte 
hon att göra mig svartsjuk." 

"Jag mötte en annan kvinna och 
förstod, att jag begått ett misstag." 

"För många fördömda cigarret
ter." 

Endast i ett enda fall var det så
lunda fråga om en 'annan kvinna, i 
de övriga gällde det missräkning, 
ogillande och sårad manlig stolthet. 
Bakom dessa känslor låg idealism 
och självkänsla. 

När skola kvinnorna lära sig att 
kärlekens blindskär ligga just här? 
Såra en mans självkänsla, angrip 
hans idealism och Olympens alla gu
dar skola icke kunna blåsa liv i kär
lekens aska. 

Männens själsliv är annorlunda än 
kvinnornas. Männen äro idealister, 
svärmare, romantiker. 

Kom ihåg, att när en man älskar, 
så är det en underbar dröm, som går 
i uppfyllelse, en dröm i vilken han 
idealiserar icke blott den kvinna han 
älskar utan även sig själv. Kärle
ken utlöser hos honom en hög idea
litet, en längtan mot stjärnorna. Han 
vill hedra kvinnan han älskar genom 
att bliva det mesta och det bästa i 
hans förmåga står och han finner 
inom sig icke förut anade källor av 
karaktärsstyrka och handlingskraft. 
Han känner sig mer än en människa, 
han känner sig nästan som en gud. 

När kärleken dör ligger då tragi
ken uteslutande i ett övergivet kvin
nohjärta och inte alls i en krossad 
manlig dröm? 

Här slutar det manliga inlägget, 
vilket återgivits i förkortning men 
dock med de ledande tankarne be
varade. De kvinnliga synpunkterna 
i diskussionen, inneslutande både ett 
försvar och ett hovsamt angrepp 
skola vi sammanföra i en artikel i 
nästkommande nummer. 

» 
^vanhmstetn. 

€n drömd roman. 

Aa 

Som ett tillägg till de drömartik
lar. vilka tidigare publicerats, fogas 
här nedan berättelsen om en roman, 
vartill idén undficks genom en, efter 
allt att döma, inspirerad och symbo
lisk dröm. 

De båda engelska skalderna Shel
ley oeh Byron förenades av en hjärt
lig vänskap, vilken kom dem att 
gärna söka varandras sällskap. 

Under en vistelse utomlands roade 
de sig en tid med att tillsammans 
studera spöklitteraturen och dryfta 
vad den hade att ge. Icke sällan 
råkade deras fantasi vid dessa till
fällen i sådan svallning, att de icke 
kunde uthärda spänningen och fasan 
i  e n s a m h e t e n ,  u t a n  r u s a d e  i n  i  f r u  
Shelley's rum, där lugnare och tryg
gare förhållanden syntes råda. 

Leken resulterade i, att de båda 
skalderna, en annan av husets dik
tarevänner och fru Shelley, som ock
så ägnade sig åt författarskap, be-
slöto anordna en tävlan om vem som 
kunde skriva den bästa, mest hårre
sande spökhistorien. 

De tre herrarne lyckades emeller
tid inte få något riktigt grepp på 
ämnet, utan läto de spökgestalter de
ras fantasi frammanat återvända till 
gravens ro såsom alltför ointressanta 
för att kunna användas. 

Fru Shelley ville emellertid icke 
släppa taget. Ivrigt och länge sökte 
hon inom sig själv uppslaget till en 
spökberättelse — förgäves! 

En natt efter det att hon på kväl
len åhört ett samtal mellan sin man 
och Byron om livets och dödens gå
ta, hade hon en så egenartad, så säll
sam, så fruktansvärd dröm, att hon 
på den kunde bygga upp en hel ro
man, över vilken, även om den icke 
direkt handlar om spöken, vilar en 
hemsk och spökaktig stämning. 

Romanen, som fick namnet "Fran
kenstein", är långt ifrån något mä
sterverk. Stilen är uppstyltad och 
a f f e k t e r a d ,  o c h  ' d e t  ä r  t r o l i g t ,  ä t t  f r u  
Shelley icke själv förstod den inner
sta, den dolda och allvarliga menin
gen i den dröm hon haft. Hon kan 
därför icke heller ge detta budskap 
till läsaren, vilken alltså själv får 
söka finna det eller, såsom antagli
gen de flesta av romanens läsare 
gjort, nöja sig med det spännande 
yttre händelseförloppet. 

Det kan i förbigående nämnas att 
fru Wollstonecraft-Shelley skrivit 
flera romaner, vilka alla dock sjun
kit i glömska utom "Frankenstein", 
som trots sina hundra år än i dag 
kan läsas med intresse och inger en 

stark känsla av fasa — ett nog så 
gott tecken på att den är inspirerad 
och verkligen har något av vikt och 
skrämmande allvar att meddela. 

Vad drömde fru Shelley? Hennes 
roman "Frankenstein" ger svaret! 

En ung vetenskapsman Franken
stein kommer livets gåta på spåren 
och förvärvar förmågan att ge liv. 
Han kan levandegöra den döda ma
terien, men däremot icke återupp
väcka varelser som haft liv, men ut
trätt ur tillvaron. 

Efter många års arbete lyckas han 
framställa en människoform av jät
testorlek — den är icke mindre än 
åtta fot lång. 

E11 stormig höstkväll tänder Fran
kenstein livets, gnista i denna kropp 
av lera. — "tinget" öppnar ögonen 
och ser på honom! 

Gripen av fasa inför den veder
styggliga varelse han skapat och gi
vit liv, rusar vetenskapsmannen in i 
sitt -sovrum och kastar sig på sin 
säng. När han frampå natten slår 
upp ögonen, ser han sänggardinerna 
dragas åt sidan av vidundret, och 
han möter blicken ur dess gula, vatt-
niga ögon. 

I fortsättningen skildrar fru Shel
ley hur Frankenstein besjälas av av
sky gentemot den varelse han ska
pat och vilken han kallar "demonen" 
och "den onde anden". Även hos 
alla andra, vilka icke känna hemlig
heten med denna ohyggliga varelse, 
uppväcker den känslor av fruktan 
och vedervilja. Demonen vandrar ut 
i världen och ger sig åter tillkänna 
först efter ett par år. 

F rån denna stund sammanväves på 
ett oupplösligt sätt Frankensteins 
och demonens levnadsöden 

Man har, helt säkert med orätt, 
ansett, att fru Shelley misslyckats i 
sin karaktäristik av Frankenstein. 
Hon beskriver honom som "den ut
valde representanten för allt vad som 
är värt kärlek och beundran bland 
män". Men icke desto mindre åda
galägger han i förhållandet till det 
av honom skapade vidundret den 
största ansvar.slöshet, svaghet och 
feghet. Han gör ingenting för att 
leda honom i god riktning, ingenting 
för att förbättra honom, när han bör
jar visa allt större ondska. Icke hel
ler äger F rankenstein mod och be
slutsamhet nog att döda den hemska 
varelsen, när den blir mördare, eller 
att vända sig till andra människor 
med begäran om hjälp. Han sticker 
sig undan, tvekar, reser sig någon 
gång till motstånd mot demonen, vars 
raseri härigenom väckes, men flyr 
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Duktyger 

Handdukar 

digt hr ' m^' överdå-
;°Qstl<r. På skriclskor> är "en riktig 
nid,,,, Sa(t° Elisabeth, leende. ïtl(W rW 1 

Den • , 1011 räckte den ljuse nu 
11 hand. 

Wsth; i '-1 ^ tyvärr icke, endast 
historiker. 

^Migare skulle vara 

ras '•'a int anc'ra är säkert mycket 
k kr,s">r»®>.Ki,. 

' "'•Ilade road. Men varför 

ha vi ännu ej. fått se er hemma hos 

oss? . . . 
— Jag kommer alldeles nu tillba

ka från Rom, d. v. s. jag stannade i 
München ett par månader för att gö
ra övergången lättare. 

Och 1111 ämnar ni stanna här? 
— Ja, så snart jag slutat mitt 

arbete över barocken, tänker jag sia 

ner mina bopålar här. 
— Då hoppas jag att vi snart få 

se er hemma hos oss. 
_ Hjärtligt tack, min nådiga. 
Och även han bugade sig till av

sked för att taga reda på sin bords

dam. 
— Nådiga fru, jag ber så mycket 

om förlåtelse, och en smärt, ung 
herre med blåsvart konstnärshar och. 
ett blekt, utländskt ansikte, bugade 
sig för Elisabeth och. bjöd henne ar
men, jag har sökt er överallt, men 

kunde icke finna er. 
Det var en ungersk pianist, som 

värdfolket givit henne till bordska
valjer. Hon kände honom förut, viss
te att Wiesners protegerade honom 
och försökte under måltiden att:, va
ra så underhållande som möjligt. Det 
lvckades emellertid inte alls, då han | 

tydligen var orolig och förströdd. 
Beständigt irrade hans blick om
kring. Då hon själv, plågad som hon 
var av inre oro, ej var upplagd att 
prata, slutade hon också snart att 
säga någonting. Så följde hon en 
av hans svävande blickar och blev 
med ens uppmärksam. 

Man åt vid småbord, sex till åtta 
personer vid varje. Vid bordet till 
vänster satt Henry med Julie Wies-
ner och just så, att han vände ryg
gen åt Elisabeth öcli hennes bordsäll
skap. Men Julie, som satt till höger 
om honom hade fri utsikt över grann
bordet och kunde också utmärkt ses 
därifrån. Beständigt sökte virtuosens 
rådjursbruna ögon hennes ansikte, 
och då hennes djärva, klara stämma 
hördes över de andras, blev han 
märkbart förströdd. Detta hade Ju
lie Wiesner, vars största nöje det 
var att se unga män förälskade i 
sig. snart lagt märke till och för att 
vinna en ytterligare stegrad verkan, 
koketterade hon på det mest iögonen
fallande sätt med Henry. Hur den
ne senare förhöll sig härtill, kunde 
man ej se, men hans förbindliga sätt 

bidrog i vart fall till att förhöja ver
kan av hennes koketteri. 

Elisabeth, som trodde, att hon i 
dag äntligen såg med öppna ögon, 
missförstod fullkomligt Julies av
sikt. Hon vill visa ungraren, att han 
ingenting har att hoppas, tänkte hon 
bittert, och även vem det är, som 
helt håller henne fången, önskar hon 
tydligen inte heller dölja. Och Hen
ry? ... Var han den, som hon hittills 
trott sig känna, den beskyddande, 
ridderlige, fint bildade mannen, eller 
var han den, hon i detta 1111 tyckte 
sig se, en klok, egoistisk världsman, 
som sörjt för att skaffa sig en skylt, 
när hans passioner hotade att bringa 
honom obehagligheter i privat- och 
affärslivet? 

Hennes svar yå Sagadys tröga in
pass blevo allt kortare, och Matthias 
Grün, som satt vid samma bord och 
kände medömkan med henne lyckades 
med sina torra, trohjärtade anmärk
ningar, blott avlooka henne ett flyk
tigt leende. Hon var ursinnig på Julie 
Wiesner. Måste hon nu nödvändigt
vis åter sätta liv i denna gamla hi
storia endast för att ungraren, den 
narren, skulle fastna i hennes garn! 

Att det också just var anblicken 
av hans eget snälla, fula ansikte, 
som verkade smärtsamt på Elisabeth, 
anade Grün naturligtvis ej. Äter 
ocli åter hörde hon hans ärliga röst 
säga: Ja, jag har själv sett det. Han 
ljög ej, förtalade ej, tvärtom hade 
han en tydlig svaghet för Henry. 

Att det varit någonting emellan 
Julia och hennes man, därpå fanns 
ej längre något tvivel hos henne. 
Griin trodde, att det fått ett slut i 
och med Henrj^s giftermål; hennes 
egna ögon visade henne nu, att detta 
var en villfarelse. Allt raffinemang 
var för en natur som Grüns lika 
ofattligt som för hennes egen. 

Men Rosenheim, som så väl kände 
världen och särskilt denna krets, och 
som skrattat åt cellistens naivitet, 
han hade säkert rätt, rätt! Hon 
upprepade det om och om igen 
för sig själv: han har rätt. Varför 
har Henry aldrig berättat för mig, 
vad som varit mellan honom och 
Julie? Varför är lian så ofta borta 
h o s  W i e s n e r s  o c h  l å t e r  m i g  v ä n t a .  . .  
vänta! 

Hon for förskräckt upp ur sina 

tankar, då hon såg cellistens frågan
de blickar riktade på sig. Hon hade 
blottat sig, man märkte hennes för
stämning. Det fick ej ske. Och hon 
vände sig till sin andra granne, en 
ung medicinare, som var helt främ
mande i detta sällskap, och började 
att vänligt prata med honom samt 
visa honom en del bekanta ansikten 
ur musik-, finans- och teatervärlden 
och hade roligt åt den unga doktorns 
fackmannamässigt kritiska blick, som 
huvudsakligen sysselsatte sig med 
skallbildningen hos alla dessa männi
skor. Så sade han om en bekant skå
despelare: bedrövlig h järnskål! Där
emot beundrade han oftantligt Griins 
knöliga, kala bakhuvud. 

För att dölja sin inre oro, skämta
de Elisabeth med honom över denna 
originella vurm, blev allt livligare 
och livligare och drog även den för
strödde virtuosen in i samtalet. Inom 
kort. var den mest animerade konver
sation i gång mellan henne och hen
nes båda bordsgrannar. Under mun
tra skratt vände hon det blonda hu
vudet än åt ena, än åt andra sidan. 
Tillfölje den inre tillbakahållna rö
relsen lyste hennes ögon med förhöjd. 

v« - , 
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Vad han göras för att förhindra 

"dövhet" efter akut öron

inflammation ? 
Av Professor GUNNAB HOLMGREN. 

Svenska Kvinnors Medborgar förbunds artikelserie. 

Tandl. SVEA LEFFLER. 
Spec. Äkta Porslinsfyllningar. 

Viktoriag. 8. Tel. 8958. Vard. utom lörd. 1—2. 

Blandat. 

Det är lätt att säga tulipanaros, 
men svårt att göra henne. Det är 
lätt att säga fred, men svårt att hålla 

den. 
Denna reflektion föranledas av ne

danstående rader, hittade i en av vå
ra fredstidningar: 

"Härmed framföres en vänlig upp
maning till de ärade debattörerna på 
diskussionsspalten att • använda en 
vänligare ton fredsvänner emellan 
än den som kommit till synes i ett 
av de senaste inläggen. 

Redaktionen." 
« 

-— Vi gräla vilt, berättade en av 
damsällskapet till den försenade siste 
gästen. Alla utom en tycker vi, att 
det är väldigt bra,, att. en tidning ta
git om hand den kvinnliga förenings
rörelsen och skall bilda klubbar i alla 
städer, men Sonja tycker att det är 
en skandal, att inte kvinnorna själva 
kunna klara upp saken. Vad säjer 
du? 

Nykomlingen svarade: 
— Vad skulle ni tycka, om Han

delstidningen förkunnade sin vänliga 
avsikt ätt i alla städer bilda klubbar 
åt de stackars oföretagsamma her

rarne? 
Tystnaden sänkte sig över sällska

pet. 
* 

Oui man valde stadsfullmäktige 
o. riksdagsmän med lika stor omsorg, 
som man ägnar åt valet av medlem-
marne i ett fotbollslag, vilket skall 
deltaga i en match, så skulle kommu
nerna och staten bliva kunnigt och 
väl styrda. 

En författare av tidningsartiklar 
inviger yttervärlden i sina och sina 
medbröders yrkessvårigheter genom 
att efterhärma en redaktörs sätt att 
skriva: 

"Er artikel "Slocknade solar" är 
briljant, och jag förstår, att den är 
byggd på sakkunskap och kostat Er 
oerhört arbete. Det är med upprik
tig sorg jag tillbakavisar den. Om 
den kommit mig tillhanda för tre 
veckor sedan, just då Einstein be
sökte vårt land, skulle jag tagit den 
med uppräckta händer. Publikens 
intresse har emellertid för länge se
dan lämnat alla de där sakerna och 
samlar sig nu lidelsefullt omkring de 
märkliga maskrägnen. Vill ni på ert. 
vanliga spirituella och underhållande 
sätt skriva en 2-spalts-artikel om 
"Maskar från skyn" så är den väl
kommen". 

6n intervju 
med 

Gerda Limdeqvist-

Dablström. 

Ute på det vackra Saltsjöbaden 
tillbringar fru Gerda Lundeqvist-
Dahlström konvalescenstiden efter 
sitt olycksfall vid inspelningen av 
Gösta Berlingsfilmen, då -hon råka
de halka och bryta benet. Filman
det blev naturligtvis uppskjutet, men 
fru Lundeqvist är nu så pass åter
ställd, att de sista scenerna kunnat 
tagas. Inom kort kunna vi alltså 
emotse ett verkligt filmevenemang: 
Gerda. Lundeqvist i hennes första 
film, som majorskan på Ekeby. 

Fru Lundeqvist är mycket intres
s e r a d  a v  f i l m k o n s t e n  o c h  a n s e r  i n 
galunda, att den behöver gripa in 
på teaterns gebiet; naturligtvis får 
teatern räkna med en viss konkur
rens, men teater är teater och_ film 
är film, och båda äro goda ting för 
så vitt det år god teater och god film. 
Det goda är här att likna vid det 
sanna. Där konsten bottnar i det 
sanna, det äkta, där är ingen fara 
för dekadans eller försumpning. Un
gefär så uttalade sig fru Lundeqvist 
angående frågan om teatern contra 
filmen, o^h på en gång blev det lika 
enkelt och klart som solskenet självt 
på denna vårlika februaridag: vad 
som är starkt, sant och gott skall 
bestå, allt det andra faller bort av 
sig själv! 

En viktig sak för filmen, menar 
fru L., är starka filmmanuskript och 
goda filmskådespelare. De amerikan
ska filmaktörerna fann hon goda, 
kvinnorna däremot mestadels för
konstlade. Fru L. fällde ett gott 
ord för de amerikanska äventyrs- och 
wild west-filmerna. Där var styrka 
och liv, där fordrades skicklighet 
o c h  f a n t a s i .  1  s t o r t  s e t t  f a n n  f r u  
Lundeqvist att filmen hade en vik 
tig uppgift att fylla: att föra män
niskor ut i livet och världen, särskilt 
dem som äro dömda att sitta hemma 
och aldrig kunna hoppas få göra re
sor. 

Vad sovringen av film anginge, 
uppdragandet av åldersgräns, o. d. 
ansåg fru L. att det måste bliva en 
rent individuell fråga, och att man 
för övrigt inom såväl teatern som 
filmen en dag måste komma därhän 
atl endast god repertoar spelades och 
därmed denna fråga bortfölle. 

Fru Lundeqvist ämnar så snart 
som möjligt styra kosan ned till sin 
teaterscen i Hälsingborg, — som be 
kant delar hon chefskapet där med 
herr Torsten Hammaren, — där mail 
förbereder uppförandet av Benaven 
tes "La Malquerida". 

Det är icke utan att man skulle 
önska fru Lundeqvists teaterverk
samhet förlagd till Göteborg, där 
hennes intresse har djupa rötter, och 
där hon funnit den varmaste förstå
else. Och chefsegenskaper har hon. 
Lugn och klarhet, förmåga att en
tusiasmera och skänka tro samt ett 
oförbränneligt humör. 

Saltsjöbadens sol och luft ha gjort 
gott. Trots filmstrapatser och 
olycksfall var fru Lundeqvist-Dahl-
ström strålande av hälsa och energi. 

I influensatider träffas en mängd 
människor av öroninflammationer 
med flytning ur öronen och nedsatt 
hörsel och samma öronsjukdom är 
en vanlig följd av en mängd andra 
infektionssjukdomar, t. »ex. mässling, 
skarlakansfeber och difteri, för att 
inte tala om den vanligaste av dem 
alla, snuva. 

Inflammationen har i dessa fall 
sitt säte i mellanörat, som består av 
trumhålan med trumhinna och hör
selben och en mängd smärre och 
törre håligheter, som stå i förbin

delse med trumhålan och ligga inne 
i tinningbenet. När nu en inflam
mation angriper mellanörat, träffar 
den i första hand slemhinnan i dessa 
håligheter och orsakar en varbild
ning. Varet måste hava ett utlopp, 
och om läkaren inte i tid sökes och 
skaffar ett sådant genom att skära 
hål på trumhinnan, brister denna 
vanligen av sig själv och varet söker 
sitt utlopp genom hörselgången. En 
sådan patient bör ligga till sängs 
med högt under huvudet och varmt 
om örat, får endast "lätt" mat, d. v. 
s. barnmat, och man bör se till, att 
"magen" fungerar väl, eljest gives 
laxativ.. Temperaturen mätes mor
gon och kväll och läkaren underrät
tas dagligen om tillståndet, så länge 
feber förefinnes. Varet bör dess
utom bortskaffas ett par gånger om 
dagen, vilket enklast sker genom att 
man upprepade gånger fyller örat 
med kemiskt ren 3-procentig vätesu-
peroxid (oxygenol eller hydrozon) 
och torkar bort det därvid uppkom
mande skummet. 

I de flesta fall är denna behand
ling tillräcklig för att.få varbildnin
gen att så småningom upphöra, var
efter hålet på trumhinnan läker sig 
och hörseln blir bättre. Man bör 
emellertid aldrig försumma att låta 
läkaren noga prova hörseln, sedan in
flammationen gått över. I många 
fall vill det nämligen läkarens hjälp 
(ill för att få en fullgod hörsel igen, 
och detta låter sig säkrare och lät
tare göra ju förr behandlingen bör
jar och ju noggrannare och fullstän
digare den kan genomföras. 

I eiy hel del fall är emellertid in
flammationen så häftig eller patien
tens tillstånd så dåligt, eller omstän

digheterna för övrigt så ogynnsam
ma, att operation måste företagas. 
D e t  m a n  d å  h a r  a t t  b e f a r a  ä r  a n 
tingen, att inflammationen genom 
att gripa över på mellanörats omgiv
ning (hjärna och hjärnhinnor, innan-
öra) blir direkt livsfarlig, eller genom 
att gripa över på mellanörats ben-
väggar ger anledning till kronisk 
mellanöroninflammation med varak
tig risk och kanske för livet kvarstå
ende hörselnedsättning. 

Erfarenheten har visat, att öron
inflammationer endast förhållandevis 
sällan bliva direkt livsfarliga och då 
nästan alltid äro förenade med hög 
feber, värk i huvudet eller kring och 
i örat, frosskakningar eller svindel. 
Förefinnes ett eller flera av dessa 
symptom, bör den sjuke ovillkorligen 
genast söka läkare och så vitt möj
ligt vårdas å sjukhus, där behövlig 
ooeration kan utföras. 

Långt vanligare är det, att de 
akuta inflammationerna i mellan
örat genom att gripa över på ben
väggarna eller t. o. m. utan att göra 
detta giva upphov till kroniska var-
bildningar, och detta är tyvärr-ännu 
i dag en mycket vanlig orsak till kro
nisk "dövhet". Här kan dock öron-
läkekonsten, som gjort utomordentli
ga framsteg, under de senaste årti
ondena, uträtta riktiga storverk, och 
man kan rentav säga, att den sak
kunnige läkaren, om hans hjälp i tid 
anlitas, i de allra flesta fall kan för
hindra uppkomsten av de så frukta
de kroniska varhildningarna. Men 
då måste också allmänheten möjlig
göra detta genom att söka i tid. vil
ket av många olika skäl ännu långt
ifrån alltid är fallet. 

Hur skall man-då kunna veta, när 
fara tor un pk o ms ten av en kronisk 
varbildning föreligger? Ja, det är 
inte alltid så lätt, och ytterst blir 
det ju öronkirurgens sak att bedöma 
detta. Att det är skäl att vända sig 
till en öronoperatör, när det börjar 
svullna bakom eller ovanför eller 
framför örat vid en häftig öronin
flammation, eller när feber och smär
tor inte raskt nog gå över — det för
står var och en. Men att man också 
bör göra detta, när flytningen ur 
örat, hur beskedlig den än förefaller, 
drar för mycket ut på tiden, den 

<8aSuirnä 
går mycket (åii 

Genom en ny metod Har åstadkom
mits ett tvättpreparat, som tvättar mycket 
lättare än vanliga tvättmedel. 

Detta preparat tillverkas av så rena 
beståndsdelar, att det bokstavligen loc
kar tit smutsen utan minsta risk för 
kläderna. 

Det innehåller mycket mer ren tvål 
än vanliga tvättpulver och på grund där
av är kokning onödig för lättsmutsad 
tvätt. 

Emellertid, kan kokning av vita bom
ullsplagg företagas, om så behagas. 

Resultatet blir alldeles utmärkt» 

Köp ett paket Rinso nu. 

Kokning onödig - likaledes Hård 
gnuggning. 
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Göteborgs Morgonp0s\ 

Morgonens förnämsta annonsorgan 
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a. RINSO — Inn 
mycket tvål « •H tvålgelé. 

PARLOR 

JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

Hovjuvelerare. O. Hamng. 41. 

tjänare, våning, plats  ^ 

annat, så a 11 n o n s e r a det i 

Göteborgs Morgonpost 
Göteborgs största morgontidning. 
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uppfattningen liar ännu inte "slagit 
igenom". Och dock är det just dessa 
skenbart lindriga men lömska var-
hldningar, som så ofta ödelägga 
hörseln och som i tid opererade skulle 
kunna taga ett gynnsamt förlopp. I 
stort sett kan man säga, att om flyt
ningen ur ett öra ökas se'11 den på
gått i 3 veckor eller inte minskas se'11 
den pågått i 4 veckor, eller om den 
kvarstår se'11 den pågått i 6 veckor, 
då bör örat opereras. Och man kan 
tillägga, att om detta sker, finns den 
största sannolikhet för att varbild
ningen läker ut och att hörseln blir 
god. Naturligtvis gäller detta inte 
alla ifall, men de allra flesta. 

Hur kan det då vara möjligt, att 
ännu i dag en stor mängd människor 
få sin hörsel förstörd för livet, då 
detta jämförelsevis lätt kunnat und
vikas? 

Ja, det beror på många omständig
heter, främst dock därpå, att veten
skapens och läkekonstens framsteg i 
denna fråga kommit så relativt ny
ligen, att de ännu èj hunnit fullt ge
n o m s y r a  e n s  h e l a  l ä k a r k å r e n ,  ä n  m i n 
dre allmänheten. Och förr än detta 
skett, kan man inte vänta sig, var
gen att de sjuka allmänt "söka" i 
tid, eller att läkarna få i sin hand 
a l l a  d e  h j ä l p m e d e l ,  s o m  k r ä v a s  f ö r  
att nå vad som kan nås i denna 
punkt. Ty härtill kräves en hel or
ganisation, som se'11 ett tiotal år bör
jade, växa fram i vårt land, men som 
ännu har långt kvar, innan den kan 
tillfredsställande fylla sin uppgift. 

Vad är det då som kräves för det
ta betydelsefulla mål? 

Jo, först och främst polikliniker 
och sjukavdelningar i alla landsän
dar, ledda av öronläkare och utrusta
de med alla behövliga hjälpmedel. 
Hittills finnas sådana endast på ett 
fåtal större orter i landet (Stock 
holm, Göteborg, Malmö, Hälsing
borg, Uppsala, Lund, Karlstad, .lön 
köping och vid Mörhus i Stockholms 
län). Det vore önskligt, att dylika 
komme till stånd vid ett lasarett i 
om möjligt varje län. Därnäst skulle 
man önska, att en öronläkare anställ 
des vid varje större epidemisjukhus 
i hela landet, då ju just de epidemiska 
sjukdomarna äro en så vanlig orsak 
till öroninflammationer och särskilt 
vid skarlakansfeber -till de svåraste 
a v  d e m  a l l a .  V i d a r e  m å s t e  m a n  e f 
tersträva, att öronläkare anställas vid 
så många skolor som möjligt, då 
nämligen öroninflammationer vanli
gast förekomma i barnaåren, och de 
så vanliga "körtlarna" hos barn di 
sponera för uppkomsten av öronsjuk 
domar. Och sist men icke minst må
ste man sträva efter att få allmän
heten att förstå öroninflammatio
nens betydelse och därigenom möj
liggöra en tidigare och verksammare 
behandlins;. 

blornsfeiarbeleii 
alltid färdiga, i smakfullt utförande 

/̂asa (33lotnsîerhandel 

Storgatan 31. Te!. 4314, 10365 

6tt svårt fall. 
Vår engelska kollega Woman's 

Leader berättar, att kvinnor köpas 
och säljas i den engelska Kenya-ko 
Ionien i Ost-Afrika. 

Nu är frågan den, böra de vita en 
gel skorna komma sina svarta med
systrar till hjälp och avskaffa kvin
nohandeln? 

-- Naturligtvis! svarar ni. 
Saken är emellertid inte så alldeles 

självklar. 

Afrikanarne sätta mycket stort 
värde på sina kvinnor. E11 dotters 
födelse är en glädjehögtid, en sons 
födelse en likgiltig händelse. 

Fadern ser i sina döttrar en värde

full tillgång, vilken han i framtiden 

kan omsätta i penningar eller bo

skap. Han vårdar dem följaktligen 

ömt och omsorgsfullt. Under det att 

pojkarne vid tidig ålder skickas ut 

i livet för att slita för uppehället få 

Begär alltid 

Kobbs 
Thé 

Hanclsl^ompaniei 

Droitninggalan 42 
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HANDSKAR och VANTAR 

är även som badtväl den 
förnämsta. 

Hela resterande lagret av 

231« sat 
i Crêpe be c lune, fielijlle Diijeda, 
fjatt>ytte och (i o mull realiseras till 

mycket låga priser. 

fzièetg & flnbetson 
Kwngsportsplatsen 1. tel. 72^. 

döttrarne stanna hemma och ha goda 
dagar - ingen friare kan förväntas 
till en sliten och utarbetad kvinna! 
De bästa matbitarne gå också b 
döttrarne — magra flickor stå k 
högt i kurs på den afrikanska ä ® 

skapsmarknaden! , ,/S[ 
En hustru är dvr och den ange 

man, som önskar gifta sig, m 

arbeta oerhört för att tå ihop ® ^ 
räokligt stor summa för att av 
man, lyekliggjord med döttrar, 

sig en livsledsagerska. . 
Så långt är allt gott och \-i • ^ 

sedan kommer sakens avigsi • 
ma; som. köpt en dyr hustru v ^ 
så ha full valuta för kostnafc ^ 

han tar ut den i hustruns ai e ^ 

slår sig själv fullständig _ m ar-
låter henne knoga ensam ro0 

bete familjen. 
Man förstår, att enge s 

villrådiga i denna kvinno r B • 
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Offentliga nöjen. 

S t o r a  T e a t e r n  
Varje afton kl.  8: 

postmästarinnan. 
t i  130 Billiglietsmatiné: 

<0ndA& ' 
BAJAPAREN. 

I orensbergsteatern. 
kj 2 Barnföreställning: 

Sondag 
ASKUNGEN. 

Varje afton kl.  8 :  

Liliom. 

^ i T T e a t e r n .  
Söndag kl. 1,30 Billiglietsmatiné: 

FABRIKSTÖSEN. 

Varje afton kl. 8 : 

Annonsera. 

L i l l a  T e a t e r n .  
Lördag och söndag kl. 7 och 9 : 

övriga dagar kl. 8 : 

Broilerna Östermans huskors. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: 

HEMSLAVINNOR. 

Ccatcr. 
LORENSBERGSTEATERN 

LILIOM. 

Yår anspråkslösa spådom att den 

kraftiga prissänkningen på Lorens-

hergsteatern skulle införa en ny ser® 

för denna av publiken oförtjänt för

summade scen har glädjande nog be

sannats. 
Fenomenet från Strindbergsföre-

ställningårna— full- eller välbesatta 

salonger, värme och hög stämning — 

liar upprepats även under teaterns 

nya program, ungraren Franz Mol

nårs till såväl uppsättning, stil som 

innehåll ganska enastående skådespel 

Liliom. 

Den som känner Molnår endast 

från hans tidigare i Sverige givna 

«Ister Försvarsadvokaten och Gar

desofficeren kan näppeligen bilda sig 

en föreställning om Liliom. Pjäsen 

intar såväl i Molnårs produktion som 

i 'teaiterlitteraturén :över huvud en 

egenartad och, man bör även tillägga 
det tidsbetonad plats. 

Kraftiga 'sensationer i ett Tivolis. 

måleriska miljö, en utveckling var

under åskådaren språngvis föres från 

jordiska till himmelska regioner och 

TAPISSERI 
DETA 

ö. Hamng. SI. I tr 

iNlABm 
Handarbeten och 

Material 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  
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ï l s e  L c s k t e n .  

Auktoriserad översättning 

Ruynhild Lindberg. 

rättat fU^ ny^£en 'har Henry be-
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(Se skyltfönstret.) 

Skomagasin 

KUNGSGATAN <1 i  

J 
mitt igenom dessa kriminal- och spök-
scener en röd tråd av mänsklighet och 
högre livsfilosofi — detta är unge
färligen kontentan av Molnårs dra
matiska produkt. 

Med Liliom förenas emellertid ett 
annat intresse i det att pjäsen öppnat 
ögonen för en ny sida i hr Carl 

Ströms slkadespelarebegåvning. Med 
denne atletiskt sköne av kvinnor av
gudade och fördärvade karusell vakt, 
som en afton offrar sin ställning för 
en 1 iten tärd och obetydlig tjänste-
llickas skull har hr Stöm skapat en 
llevande och verkningsfull människo
typ, som överglänser alla lians tidi
gare roller vid denna scen. Frodigt 
gestaltande fyllde hans fantasi ut 
tomrummet mellan orden och träf
fade de äkta tonfallen i varje replik. 
Men han hade även en värdig moitiée 
i, fröken Doris Nelson. På samma 
höga plan, i samma besjälade anda 
gav denna imed tjänsteflickan Julie 
en av sina aihlra vackraste och mänsk-
igaste prestationer hittills. Allt an

nat blev mer eller mindre biroller, 
väl utförida, men utan att efterlämna 
något längre förblivande intryck, om 
man undantar boven Ficsur, som av 
hr Colbjörn Kmidsen förlänats en nä
stan ockult ruslkighet. Av de 7 
tablåerna verkaide himmelsscenen ge
nom vissa bisarrerier kanske t. o. m. 
onödigt barnslig, men man minns 
med desto större glädje en sådan illu
sorisk bild som järnvägsviadukten 
över ett nattligt slättlandskap asv 

oändligt perspektiv — en bild som 
skulle försvarat sin plats på vilken 
världsscen som helst. 

STORA TEATERN 

hade i går premiär for Sverige på 
Wienkompositören Léon Jessels ope
rett Postmästarinnan, med libretto av 
August Neidhart, författare bl. a. 
till den roande texten i Blechs popu
lära operett Amadeus XXV. Det 
nya programmet gives under hr Tex-
torius' regi. 

Reseskildringar 
från Sverige och Norge av Red. A. 
G. Petersson, Pris 4:55 kr. pr post
förskott. 

Pressen säger: "Det är ett stort 
nöje att läsa dessa snapshots från alla 
möjliga delar av vår halvö. Stilen är 
ledig och uttrycksfull. Kvickt och 
underhållande skildrar förf. folkliv och 
natur . . 

Rekvireras från förf:s eget förlag 

adr.: Kristinehamn. 

Blindskären. 
Av EDITH M AC M ILL AN. 

1 en utländsk tidning har jag fun
nit en både roande och givande dis
kussion i en fråga, som alltid är av 
intresse dels därför att alla männi-
skor gjort och göra sig den för egen 
eller andras räkning, dels därför att 
det synes omöjligt att finna ett 
uttömmande, förnuftigt och slut
giltigt svar på densamma. 

Den uppställda frågan var: "Var
för dör kärleken?" och diskussionen, 
som präglades av en ärlig vilja att 
söka få fram några synpunkter av 
värde, inleddes av en man, vilken ta
lade sin och sina medbröders sak. 

— E11 man, säger han ungefär, 
går sig ut att söka kvinnan, som 
skall bli .den stora kärleken i hans 
liv. Han känner sig som en upp
täcktsresande — hon, den oförlik
neliga, finns kanske där eller kan
ske där — 

Nu och då kommer honom en 
varm röst, ett par strålande ögon att 
förväntansfullt stanna. Slutligen 
finner han henne, den enda. Det är 
lyckan. Skyn är full av under och 
i hans hjärta tonar musiken. 

Tiden flyr, ty allt sådant sker 
hastigt — desillusionens frö slår rot 
i hans sinne. Han kämpar emot, 
som om det vore fråga om en sjuk
dom. Han ljuger för sig själv och 
för henne. Han skrattar för att drän
ka tystnaden i sitt hjärta. 

Och så en dag upptar han åter 
sitt trötta sökande efter lyckan, som 
kanske ,finns där långt, långt borta, 
elär rägnbågen stupar ner vid hori
sonten. Är det endast hon som är 
värd medlidande, den övergivna 
kvinnan med de gråtande ögonen? 
Finnes intet deltagande för den en
samme mannen, som går ut för att 
söka något, som han kanske aldrig 
skall finna? 

Desillusionens frön? fortsätter den 
citerade artikelförfattaren. När jag 
tänker mig om, minns jag en mängd 
sådana, som mina vänner med upp
rörd stämma angivit som orsak till 
att de skiftat håg och sinne. Några 
av dessa skäl äro triviala, några be
tydelsefulla, några enfaldiga, men 
vart och ett av dem ägde dock makt 
att döda kärleken. Kanske kan det 
vara till nytta, att de nämnas: 

"Tre gånger ljög hon för mig, en 
gång ifråga om en bok, en gång rö
rande en överenskommelse och en 
gåns; om ett brev." 

JaÉ 

Jag hörde henne tala till sin mor, 
då hon icke visste, att jag hörde på." 

Hon målade sina läppar, när vi 
sutto vid tebordet tillsammans med 
min gamla älskade mor." 

Hon sade mig öppet, att hon icke 
älskade mig. Efter det kunde jag 
inte tänka mig ett giftermål med 
henne." 

Hon sade jämt och samt att j 
var inbilsk." 

H011 var för begåvad. Hennes 
intelligens var för vaken och verk
sam. Hon förstod icke att en man 
efter sitt arbete behöver vila och ve
derkvickelse." 

Hon sade, att hon hellre gifte sig 
med en man. snäll som jag. än med 
en som såg bra. ut." 

Hon åt för fort." 

Hon sade ja och amen till allt 
vad jag gjorde, och jag blev utledsen 
på mig själv och hela livet." 

Hon var aldrig punktlig." 
En kväll mötte jag hennes mor, 

och jag förstod, att jag inte skulle 
stå ut, om hon bleve lik denna." 

Hon var mig så hängiven, att 
hon kunde förlåta mig vad som 
b eilst. En sådan kärlek är värre än 
gift. Hon skulle ha dragit 11er mig." 

Efter vår förlovning försökte 
hon att göra mig svartsjuk." 

"Jag mötte en annan kvinna och 
förstod, att jag begått ett misstag." 

"För många fördömda cigarret
ter." 

Endast i ett enda fall var det så
lunda fråga om en 'annan kvinna, i 
de övriga gällde det missräkning, 
ogillande och sårad manlig stolthet. 
Bakom dessa känslor låg idealism 
och självkänsla. 

När skola kvinnorna lära sig att 
kärlekens blindskär ligga just här? 
Såra en mans självkänsla, angrip 
hans idealism och Olympens alla gu
dar skola icke kunna blåsa liv i kär
lekens aska. 

Männens själsliv är annorlunda än 
kvinnornas. Männen äro idealister, 
svärmare, romantiker. 

Kom ihåg, att när en man älskar, 
så är det en underbar dröm, som går 
i uppfyllelse, en dröm i vilken han 
idealiserar icke blott den kvinna han 
älskar utan även sig själv. Kärle
ken utlöser hos honom en hög idea
litet, en längtan mot stjärnorna. Han 
vill hedra kvinnan han älskar genom 
att bliva det mesta och det bästa i 
hans förmåga står och han finner 
inom sig icke förut anade källor av 
karaktärsstyrka och handlingskraft. 
Han känner sig mer än en människa, 
han känner sig nästan som en gud. 

När kärleken dör ligger då tragi
ken uteslutande i ett övergivet kvin
nohjärta och inte alls i en krossad 
manlig dröm? 

Här slutar det manliga inlägget, 
vilket återgivits i förkortning men 
dock med de ledande tankarne be
varade. De kvinnliga synpunkterna 
i diskussionen, inneslutande både ett 
försvar och ett hovsamt angrepp 
skola vi sammanföra i en artikel i 
nästkommande nummer. 

» 
^vanhmstetn. 

€n drömd roman. 

Aa 

Som ett tillägg till de drömartik
lar. vilka tidigare publicerats, fogas 
här nedan berättelsen om en roman, 
vartill idén undficks genom en, efter 
allt att döma, inspirerad och symbo
lisk dröm. 

De båda engelska skalderna Shel
ley oeh Byron förenades av en hjärt
lig vänskap, vilken kom dem att 
gärna söka varandras sällskap. 

Under en vistelse utomlands roade 
de sig en tid med att tillsammans 
studera spöklitteraturen och dryfta 
vad den hade att ge. Icke sällan 
råkade deras fantasi vid dessa till
fällen i sådan svallning, att de icke 
kunde uthärda spänningen och fasan 
i  e n s a m h e t e n ,  u t a n  r u s a d e  i n  i  f r u  
Shelley's rum, där lugnare och tryg
gare förhållanden syntes råda. 

Leken resulterade i, att de båda 
skalderna, en annan av husets dik
tarevänner och fru Shelley, som ock
så ägnade sig åt författarskap, be-
slöto anordna en tävlan om vem som 
kunde skriva den bästa, mest hårre
sande spökhistorien. 

De tre herrarne lyckades emeller
tid inte få något riktigt grepp på 
ämnet, utan läto de spökgestalter de
ras fantasi frammanat återvända till 
gravens ro såsom alltför ointressanta 
för att kunna användas. 

Fru Shelley ville emellertid icke 
släppa taget. Ivrigt och länge sökte 
hon inom sig själv uppslaget till en 
spökberättelse — förgäves! 

En natt efter det att hon på kväl
len åhört ett samtal mellan sin man 
och Byron om livets och dödens gå
ta, hade hon en så egenartad, så säll
sam, så fruktansvärd dröm, att hon 
på den kunde bygga upp en hel ro
man, över vilken, även om den icke 
direkt handlar om spöken, vilar en 
hemsk och spökaktig stämning. 

Romanen, som fick namnet "Fran
kenstein", är långt ifrån något mä
sterverk. Stilen är uppstyltad och 
a f f e k t e r a d ,  o c h  ' d e t  ä r  t r o l i g t ,  ä t t  f r u  
Shelley icke själv förstod den inner
sta, den dolda och allvarliga menin
gen i den dröm hon haft. Hon kan 
därför icke heller ge detta budskap 
till läsaren, vilken alltså själv får 
söka finna det eller, såsom antagli
gen de flesta av romanens läsare 
gjort, nöja sig med det spännande 
yttre händelseförloppet. 

Det kan i förbigående nämnas att 
fru Wollstonecraft-Shelley skrivit 
flera romaner, vilka alla dock sjun
kit i glömska utom "Frankenstein", 
som trots sina hundra år än i dag 
kan läsas med intresse och inger en 

stark känsla av fasa — ett nog så 
gott tecken på att den är inspirerad 
och verkligen har något av vikt och 
skrämmande allvar att meddela. 

Vad drömde fru Shelley? Hennes 
roman "Frankenstein" ger svaret! 

En ung vetenskapsman Franken
stein kommer livets gåta på spåren 
och förvärvar förmågan att ge liv. 
Han kan levandegöra den döda ma
terien, men däremot icke återupp
väcka varelser som haft liv, men ut
trätt ur tillvaron. 

Efter många års arbete lyckas han 
framställa en människoform av jät
testorlek — den är icke mindre än 
åtta fot lång. 

E11 stormig höstkväll tänder Fran
kenstein livets, gnista i denna kropp 
av lera. — "tinget" öppnar ögonen 
och ser på honom! 

Gripen av fasa inför den veder
styggliga varelse han skapat och gi
vit liv, rusar vetenskapsmannen in i 
sitt -sovrum och kastar sig på sin 
säng. När han frampå natten slår 
upp ögonen, ser han sänggardinerna 
dragas åt sidan av vidundret, och 
han möter blicken ur dess gula, vatt-
niga ögon. 

I fortsättningen skildrar fru Shel
ley hur Frankenstein besjälas av av
sky gentemot den varelse han ska
pat och vilken han kallar "demonen" 
och "den onde anden". Även hos 
alla andra, vilka icke känna hemlig
heten med denna ohyggliga varelse, 
uppväcker den känslor av fruktan 
och vedervilja. Demonen vandrar ut 
i världen och ger sig åter tillkänna 
först efter ett par år. 

F rån denna stund sammanväves på 
ett oupplösligt sätt Frankensteins 
och demonens levnadsöden 

Man har, helt säkert med orätt, 
ansett, att fru Shelley misslyckats i 
sin karaktäristik av Frankenstein. 
Hon beskriver honom som "den ut
valde representanten för allt vad som 
är värt kärlek och beundran bland 
män". Men icke desto mindre åda
galägger han i förhållandet till det 
av honom skapade vidundret den 
största ansvar.slöshet, svaghet och 
feghet. Han gör ingenting för att 
leda honom i god riktning, ingenting 
för att förbättra honom, när han bör
jar visa allt större ondska. Icke hel
ler äger F rankenstein mod och be
slutsamhet nog att döda den hemska 
varelsen, när den blir mördare, eller 
att vända sig till andra människor 
med begäran om hjälp. Han sticker 
sig undan, tvekar, reser sig någon 
gång till motstånd mot demonen, vars 
raseri härigenom väckes, men flyr 

V I T A .  V E C K  A I  
pågår nu, varvid utsäljes till a b s o l u t  l ä g s t a  priser 
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Duktyger 

Handdukar 

digt hr ' m^' överdå-
;°Qstl<r. På skriclskor> är "en riktig 
nid,,,, Sa(t° Elisabeth, leende. ïtl(W rW 1 

Den • , 1011 räckte den ljuse nu 
11 hand. 

Wsth; i '-1 ^ tyvärr icke, endast 
historiker. 

^Migare skulle vara 

ras '•'a int anc'ra är säkert mycket 
k kr,s">r»®>.Ki,. 

' "'•Ilade road. Men varför 

ha vi ännu ej. fått se er hemma hos 

oss? . . . 
— Jag kommer alldeles nu tillba

ka från Rom, d. v. s. jag stannade i 
München ett par månader för att gö
ra övergången lättare. 

Och 1111 ämnar ni stanna här? 
— Ja, så snart jag slutat mitt 

arbete över barocken, tänker jag sia 

ner mina bopålar här. 
— Då hoppas jag att vi snart få 

se er hemma hos oss. 
_ Hjärtligt tack, min nådiga. 
Och även han bugade sig till av

sked för att taga reda på sin bords

dam. 
— Nådiga fru, jag ber så mycket 

om förlåtelse, och en smärt, ung 
herre med blåsvart konstnärshar och. 
ett blekt, utländskt ansikte, bugade 
sig för Elisabeth och. bjöd henne ar
men, jag har sökt er överallt, men 

kunde icke finna er. 
Det var en ungersk pianist, som 

värdfolket givit henne till bordska
valjer. Hon kände honom förut, viss
te att Wiesners protegerade honom 
och försökte under måltiden att:, va
ra så underhållande som möjligt. Det 
lvckades emellertid inte alls, då han | 

tydligen var orolig och förströdd. 
Beständigt irrade hans blick om
kring. Då hon själv, plågad som hon 
var av inre oro, ej var upplagd att 
prata, slutade hon också snart att 
säga någonting. Så följde hon en 
av hans svävande blickar och blev 
med ens uppmärksam. 

Man åt vid småbord, sex till åtta 
personer vid varje. Vid bordet till 
vänster satt Henry med Julie Wies-
ner och just så, att han vände ryg
gen åt Elisabeth öcli hennes bordsäll
skap. Men Julie, som satt till höger 
om honom hade fri utsikt över grann
bordet och kunde också utmärkt ses 
därifrån. Beständigt sökte virtuosens 
rådjursbruna ögon hennes ansikte, 
och då hennes djärva, klara stämma 
hördes över de andras, blev han 
märkbart förströdd. Detta hade Ju
lie Wiesner, vars största nöje det 
var att se unga män förälskade i 
sig. snart lagt märke till och för att 
vinna en ytterligare stegrad verkan, 
koketterade hon på det mest iögonen
fallande sätt med Henry. Hur den
ne senare förhöll sig härtill, kunde 
man ej se, men hans förbindliga sätt 

bidrog i vart fall till att förhöja ver
kan av hennes koketteri. 

Elisabeth, som trodde, att hon i 
dag äntligen såg med öppna ögon, 
missförstod fullkomligt Julies av
sikt. Hon vill visa ungraren, att han 
ingenting har att hoppas, tänkte hon 
bittert, och även vem det är, som 
helt håller henne fången, önskar hon 
tydligen inte heller dölja. Och Hen
ry? ... Var han den, som hon hittills 
trott sig känna, den beskyddande, 
ridderlige, fint bildade mannen, eller 
var han den, hon i detta 1111 tyckte 
sig se, en klok, egoistisk världsman, 
som sörjt för att skaffa sig en skylt, 
när hans passioner hotade att bringa 
honom obehagligheter i privat- och 
affärslivet? 

Hennes svar yå Sagadys tröga in
pass blevo allt kortare, och Matthias 
Grün, som satt vid samma bord och 
kände medömkan med henne lyckades 
med sina torra, trohjärtade anmärk
ningar, blott avlooka henne ett flyk
tigt leende. Hon var ursinnig på Julie 
Wiesner. Måste hon nu nödvändigt
vis åter sätta liv i denna gamla hi
storia endast för att ungraren, den 
narren, skulle fastna i hennes garn! 

Att det också just var anblicken 
av hans eget snälla, fula ansikte, 
som verkade smärtsamt på Elisabeth, 
anade Grün naturligtvis ej. Äter 
ocli åter hörde hon hans ärliga röst 
säga: Ja, jag har själv sett det. Han 
ljög ej, förtalade ej, tvärtom hade 
han en tydlig svaghet för Henry. 

Att det varit någonting emellan 
Julia och hennes man, därpå fanns 
ej längre något tvivel hos henne. 
Griin trodde, att det fått ett slut i 
och med Henrj^s giftermål; hennes 
egna ögon visade henne nu, att detta 
var en villfarelse. Allt raffinemang 
var för en natur som Grüns lika 
ofattligt som för hennes egen. 

Men Rosenheim, som så väl kände 
världen och särskilt denna krets, och 
som skrattat åt cellistens naivitet, 
han hade säkert rätt, rätt! Hon 
upprepade det om och om igen 
för sig själv: han har rätt. Varför 
har Henry aldrig berättat för mig, 
vad som varit mellan honom och 
Julie? Varför är lian så ofta borta 
h o s  W i e s n e r s  o c h  l å t e r  m i g  v ä n t a .  . .  
vänta! 

Hon for förskräckt upp ur sina 

tankar, då hon såg cellistens frågan
de blickar riktade på sig. Hon hade 
blottat sig, man märkte hennes för
stämning. Det fick ej ske. Och hon 
vände sig till sin andra granne, en 
ung medicinare, som var helt främ
mande i detta sällskap, och började 
att vänligt prata med honom samt 
visa honom en del bekanta ansikten 
ur musik-, finans- och teatervärlden 
och hade roligt åt den unga doktorns 
fackmannamässigt kritiska blick, som 
huvudsakligen sysselsatte sig med 
skallbildningen hos alla dessa männi
skor. Så sade han om en bekant skå
despelare: bedrövlig h järnskål! Där
emot beundrade han oftantligt Griins 
knöliga, kala bakhuvud. 

För att dölja sin inre oro, skämta
de Elisabeth med honom över denna 
originella vurm, blev allt livligare 
och livligare och drog även den för
strödde virtuosen in i samtalet. Inom 
kort. var den mest animerade konver
sation i gång mellan henne och hen
nes båda bordsgrannar. Under mun
tra skratt vände hon det blonda hu
vudet än åt ena, än åt andra sidan. 
Tillfölje den inre tillbakahållna rö
relsen lyste hennes ögon med förhöjd. 

v« - , 

mJm 



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

A. LUNDBLADS 
B e g  r a  v n i n g s b y r å  

REKOMMENDERAS 

Kungsgatan 12. Göteborg. 
Tel. 11045, 776 ank. bostaden. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

-J 

åter för att marteras av fruktan ocli 
fasa. 

Under tiden riktar sig demonens 
växande hat mot Frankenstein. Han 
dödar den ene efter den andre av 
dennes bästa vänner, hans hustru un
der själva bröllopsnatten, hans bror 
-— alla so,m Frankenstein älskar. 

Till sist beslutar den olycklige ve
tenskapsmannen att utsläcka det liv 
han själv tänt och börjar jakten ef
ter demonen, som narrar honom med 
sig mot norden, ständigt nordligare 
till de arktiska regioner, där den 
eviga snön härskar. Här omkommer 
Frankenstein och demonen tar sitt 
eget liv. 

Fru Shelley's roman har trots sina 
litterära brister gjort så starkt in
tryck, bitit sig så fast i minnet, att 
namnet "Frankenstein" kommit att 
utgöra beteckningen för en skapelse, 
Som blir den skapandes överman och 
olycka. Nyligen undrades sålunda 
i en av våra större tidningar, om in-
industrialismen -med sin kamp mel
lan arbetsgivare och arbetare samt 
övriga farliga konfliktämnen icke 
var en sådan "Frankenstein". Kri
get kan sägas hava blivit en Fran
kenstein för mänskligheten. Neger-
frågan hotar att bliva en "Franken
stein" för Förenta staterna o. s. v. 

Men i fru Shelley's dröm kan och 
bör helt säkert läggas e.n annan me
ning. I)et är lätt att därur utläsa 
en i förklädnad given varning till 
drömmerskan och för övrigt till varje 
människa, att icke låta sin lägre na
tur få övermakt över den högre, att 
icke genom ett orent tankeliv bygga 
upp sin inre personlighet till en 
"Frankenstein". 

Den gamla slappa tron att "vi äro 
sådana vi äro", att vår karaktär en 
gång för alla är given, förkastas av 
den modärna psykologien, vars åsik-

Varför plågas med dåligt kaffe då Ni 
kan få Swalanders kaffe! Butiker: Kungsg. 17 
Korsg. 13, Bazar Alliance- Prova redan i 
dag! Säljes endast-i egna butiker. 

ter på detta område fullständigt sam
manfalla med dem, som återfinnas 
inom Österns uråldriga själsveten
skap. 

Karaktären utvecklas i överens-
stämmelse med människans önsknin
gar och tankar! Valet står henne 
fritt. Hon kan genom att binda 
fantasien, intelligensen, önskningar
ne vid sin lägre natur på tankens väg 
inom sig skapa en makt, som tar väl
det över henne och visserligen fri
kostigt tillgodoser hennes behov av 
lägre njutningar och nöjen, men också 
kommer hennes i smutsen släpade 
högre natur att våndas av avsky, 
självförakt och samvetskval. 

Hur ofta se vi icke en "Franken
stein" hos människor! Hos brotts
lingar, men även hos personer, vilka, 
i sig själva goda och värda kärlek 
liksom hjälten i fru Shelleys roman, 
ligga under för någon öppen eller 
hemlig last, som går förödande ut 
över dem själva och deras liv, över 
deras hem, deras käraste, men som 
de trots allt detta, trots sin egen 
förtvivlan icke äga kraft att lösslita 
sig från. Yi kunna i detta samman
hang tänka på dryckenskap, morfi-
nism, sedeslöshet o. a. En "Fran
kenstein" är för handen hos en och 
var, som bär på någon hemlig vank 
och svaghet, inför vilka hans högre 
jag blyges och vilka han känner som 
ett hinder :för andligt framåtskri
dande. 

En karaktär förbättras, fullkom
nas, så lär den modärna psykologien 
och Österns själsvetenskap icke ge
nom våldsamma medel, icke genom 
kamp och viljeansträngningar. Man 
sår fröet till karaktärsförbättringen 
med en innerlig, religiöst betonad 
önskan därom, och man förverkligar 
den genom sina längtande, rena tan
kar. Låga begär svälter man till 
döds genom att neka dem varje tan
ke, svagheter och lyten i karaktären 
utplånar man genom att tänka'pä och 
åstunda ägandet av de motsatta dyg
derna. 

Metoden synes otroligt lätt-och den 
är lätt. Själva svårigheten ligger i 
att åstadkomma en sann och levan
de önskan om karaktärsförbättring. 
Man måste ofta börja med att önska, 
att en sådan önskan skall uppstå in
om en. Men även en så anspråkslös 
början duger! 

VAR VITA VECKA 
p å g å r  n u  o c h  u t s ä l j e s  
VÄVNADER,  HANDDUKAR,  DUKAR,  
SERVIETTER m.  m .  oe rhö r t  b i l l i g t  
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Stilla stunder. 
Det finnes helt säkert många slag 

av stilla stunder utom dem som 
skildrats i Kvinnornas Tidning. De
ras värde ligger i vad man vinner 
genom att hänge sig åt dem. Me
ningen är ju att antingen sinnet eller 
själen skall lugnas och stärkas av 
dem. 

Jag brukade ofta låta mina elever, 
då halva lektionstimmen gått, få sig 
en stilla stund. Jag började med 2 
minuter, 'satt med klockan i handen, 
såg ut över klassen och njöt av bar
nens iver att vara alldeles stilla och 
tysta. 

Alla klasser tyckte om den stilla 
stunden och den var som ett kylan
de omslag efter dåligt lärda läxor, 
tillrättavisningar, frågor och svar-
om mångahanda ting och efter de få 
minuterna återvände vi till undervis
ningen, lugna, mer harmoniska och 
vänligare. Barnens tankar kopplades 
av från spänningen att kunna svara 
rätt, och om jag glömde vår tysta 
stund påminde de mig om den. 

Detta var ju endast en yttre still
het och kan till sina verkningar .ej 
jämföras med den stillhet i vilken 
själen växer "söm lotusblomman på 
den lugna, lagunen". 

Det förefaller som om tystnad vo
re ett okänt ord för vår tid och som 
om ingen visste att det inte finns 
något som så ödelägger all spänstig-
het och energi som prat. 

Man skall ha mera krafter och 
hälsa än man vet vad man skall göra 
av för att ödsla bort dem i ord och 
åter. ord. Hur välgörande skulle inte 
självuppfostran till en kvarts eller 
halvtimmes absolut tystnad åtföljd 
av djupa tankar över tillvaron verka 
på både själ och kropp. 

Men inga "stämningar", ingen "sen
timentalitet" eller veklig slapphet! 
Den tystnaden bara skadar. Och 
snarkningen i en stol eller tillslöan-
det vid eftermiddagskaffet under det 
man följer cigarrettrökens virvlar 
ger heller ingen styrka åt själen. 

Nej, det fordras övning för att 
koncentrera tanken och längtan att 
förstå sig själv för att tänka över sitt 
eget inre tillstånd. Var och en är en 
värld för sig där han har obegrän
sad makt att verkställa det som hans 
vilja eller hans begär dikterar. Och 
det är genom den stilla stunden som 
vi komma till klarhet om vart vi 
styra vår kurs. 

.Tag minns en liten 10-åring som 
brukade ha en stilla stund med sin 
mamma var dag. En sommardag då 
de sutto i trädgården frågade jag 
henne vad hon tänkt på. Hon pe
kade på en prästkrage och sade: "På 
den där". "Varför just på den? Det 
finnes ju så många andra blommor 
kring dig". "Därför att jag tycker 
den är finast och vackrast". 

Hennes svar slog mig som tillfyl
lestgörande. Om vi under vårt jäk
tande liv toge oss en stilla stund i 
fullkomlig avskildhet från andra och 
tänkte, mediterade över det finaste 
oeli vackraste inom oss själva eller 
hos andra skulle vi inte då få se be
sannade en vis mans ord, som säger, 
att "det vi tänka på det bli vi"? 

A. B—n. 

Ceendet. 
Av BEDA WILLNER. 

Det skrevs härförliden i "Kv. T.", 
att göteborgaren 1er mindre än an
dra svenskar. 

Avsikten med nedanstående arti
kel är icke att utreda nämnda för
hållande utan endast att dröja vid 
leendet i och för sig samt också nå
got vid en del andra mimiska ut-
tiyck i människoansiktet. 

Vi, såväl som romanförfattarne, 
tro oss läsa en hel del i människor
nas ögon. — "Hennes ögon strålade 
av lycka" — "glimmade av hat" — 
"voro bräddade med sorg" — "han 
läste kärlek i hennes ögon". O. -s. v. 

Förhållandet är emellertid, att 
ögongloben är fullständigt uttrycks
lös! Vad som gör blicken "talande" 
är ansiktets muskelrörelser och sär
skilt rörelserna hos de ögonen om
givande partierna. Den blick vi mö
ta ur hålen på en ansiktsmask ut
trycker ingenting, även om novell-
och romanförfattarne försäkra mot
satsen. 

Det är icke ögat utan ansiktet, 
som är själens spegel! Muskelsyste
met, som ligger dolt under ansikts-
liuden, är i utomordentlig grad ut
vecklat och står genom ett lika ut
vecklat nervsystem i förbindelse med 
hjärnan. Våra sinnesrörelser, våra 
känslor reflekteras i våra ansikts
drag, där de kunna läsas av andra. 
Befallningen om offentliggörandet 
av vad som utspelar sig i vår själ 
utgår från hjärnan och överföres av 
nerverna till ansiktets invecklade 
muskelmaskineri, som genast träder 
i verksamhet och tydligare, än vad 
ord skulle kunna göra det, berättar 
om vår förvåning, vår misstro, vår 
glädje, vår sorg, vår sympati, vår av

sky, vårt mod, vår fruktan o. s. v. 
Ju rikare och skönare själslivet är 

dess mera växlande o.ch fängslande 
är ansiktsuttrycket. Ju torftigare 
och grövre själslivet, dess färre an-
siktsskiftningar och dess fulare de
ras art. 

Ett av själens mest subtila, mest 
sanna mimiska uttryck är leendet. 
Vildar kunna icke le endast grina 
och skratta. Okultiverade männi
skor liksom råa naturer sakna även 
förmågan att le. 

Vitrums FEI1R0L | 
är det kraftigast aptitgivande och mest stiir- || 
kände av alla moderna organiska järnpreparat. EE 
Synnerligen lättsmält fördrages det av den öm- = 
tåligaste mage. Vid blodbrist och svaghet av == 
största verkan. Dess angenäma smak gör att =E 
det med lätthet tages av såväl barn som vuxna. = 
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Människan kan med viljan behär
ska ansiktsuttrycket. Mer eller min
dre. Hon kan icke blott hindra sina 
anletsdrag att återspegla vad hon 
känner, hon kan också få dem att 
ljuga, tvinga dem att uttrycka vad 
hon icke känner. En skarp psyko
logisk blick skiljer dock lätt mellan 
vad som här är falskt och äkta. 

Att kunna behärska sitt ansikts
uttryck, att hindra det att förråda 
känslolivet är en både nyttig och 
nödvändig konst och fullt juste, så 
framt den icke överskrider gränsen 
till lögnens och bedrägeriets område. 

Till slut må anföras en av veten
skapsmän nyligen gjord egendomlig 
upptäckt, nämligen att en växelver
kan synes äga rum mellan ansikts
uttrycket och själslivet. Själslivet 
återspeglas i ansiktsuttrycket, men 
det sistnämnda, framkallat medels 
en viljeakt, påverkar också själsli
vet. Drag ner mungipona och ni 
skall känna en impuls till vresighet. 
Le ett vackert och vänligt leende och 
ni skall erfara en ljusning i ert sinne! 

Det är vetenskapligt fastslaget, 
minns det! Pröva själv saken och 
ni skall få den be'styrkt på ett över
raskande sätt! 

KOL VCD 
COKES 

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

Alla som köpa .. 

S P I S B R Ö D  
från 
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Göteborgs Angbageri 
säga att det är 

främst i skörhet och god smak. 

BREVLÅDA. 
E—n M- - //, Malmö. Eu nj-fJ • 

tävlan är i antågande inom aärai^ 

tiden. Insänt förslag ej riktigt länm 
ligt. 

Th e B—k. Er skrivelse har in. 
t resserat oss mycket, och särskilt för 
ett par punkter däri, som framlagda 
från detta håll förefalla oss som rena' 
mysteriet, vore vi Eder verkligt tack
samma för uppgivande av fullstän
dig adress för ytterligare meddelan
den. , 

Majken S—dt. Det är ju Tegnér. 
Rena avskriften! I manuskript år 
1825 hade vi mottagit den knäbö-
jande. «_ fi 

Husmoder. "Påhittet" är icke vårt. 
Men vi ha framlagt frågan i hopp 
om att intresserade husmödrar genom 
inlägg skulle bidraga att gestalta 
lösningen av denna ofrånkomliga 
fråga på ett för alla parter ekono
miskt och socialt förnuftigt sätt. Ty
värr synes denna lösning ännu vara 
fjärran. 

Aqv. Post festum. 

Fru S. T—r m. fl. I fråga om 
ungdoms- och barnlektyr kan Ni med 
fullt, förtroende hänvända Eder till 
Lindblads förlag, Uppsala, och Stina 

Quint, Stockholm. 

Klockare. För att kunna söka 
klockarebefattning måste man för-! 
hava k. m:t,s tillstånd! 

HrlaJVIjölfe 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 - " 

glans och Matthias Grün njöt av att 
betrakta henne. 

Den unga frun tvingade sig där
under att icke vidare se åt bordet 
näst intill. Om hon gjort det, hade 
hon snart kommit underfund med, 
att hennes slutledning varit felak
tig. 

Så snart Julie Wieiner märkte, 
att ungraren började sysselsätta sig 
med sin bordsdam, slutade hon upp 
med att kokettera för Henry, som ej 
visat sig vidare road, och vände sig 
till hela bordsällskapet med sina pi
kanta kvickheter. Van der Borgk 
såg sig uttråkad omkring och rikta
de blicken mot alla bord inom syn
håll för att finna sin fru. Slutligen 
vände han ,sig halvt om, och upp
täckte henne mellan utlänningen och 
den långe medicinaren. 

Det förargade honom att han omöj
ligt kunde förbli i den ställningen. 
Det var någonting hos Elisabeth i 
dag, som, hur uppsluppen och glad 
hon än föreföll, förvånade och oroa
de. honom. Det låg en hård glans 
i hennes ögon, som han ej sett där 
förr, och någonting nytt och främ
mande i hennes lörelser och röst. 

Äntligen reste man sig från bordet. 
I den närliggande salen, som man 
nu gjort fri från estrad, teaterdeko
rationer och stolar, spelades upp till 
dans. Elisabeth dansade blott några 
få valstakter med sin ungrare, som 
var mycket kortare än hon själv, och 
de blevo sedan stående bland åskå-
darne. Hon ville se sin man dansa 
med Julie. Hon hade alltid njutit 
av att se hur utmärkt bra de båda 
tillsammans utförde moderna danser. 
Särskilt hade hon beundrat Julies 
säkra grace och ungdomliga spän
stighet. Hon visste ej, att varje vin
ter denna tog danslektioner för en av 
balettens förnämsta dansöser och 
grundligt lärde sig varje ny slags 
dans. Van der Borgk fann sig alltid 
genast till rätta med varje ny rytm 
och alla olika sorters steg. 

Nu trodde Elisabeth sig veta, var
av denna harmoniska samstämmighet 
i dansen kom sig, och varför hennes 
man så intensivt njöt av att dansa, 
vilket förut en smula förvånat henne. 

Paret, han sydlänningen, hon den 
fullödiga roccocodamen, väckte även 
denna gång beundran, och man läm
nade dem större plats för att bättre 

kunna utföra den nya dansen. Julie, 
som var i lätt champagnestämning, 
höll sig icke alldeles inom de före
skrivna linjerna, men hennes friare 
hållning och rörelser överskredo lik
väl ej den goda smakens råmärken. 

Men Elisabeth hatade plötsligen 
den lilla smidiga gestalten, hatade 
detta djärva, vitglänsade huvud, och 
denna, för henne hittills obekanta 
känsla blossade upp inom henne med 
sådan våldsamhet, att hon kände fy
sisk smärta därvid och såg flammor 
för ögonen. 

Just då stannade paret framför 
henne. Den varmblodige ungraren 
stod i n,:'>sta ögonblick bugande fram
för Julie, under det att van der 
Borgk såg sig omkring. Då han fick 
ögonen på sin fru» gick han glatt 
fram till henne och sade: 

— Kom, Li.! samt lade armen om 
hennes liv. 

Något inom henne kom henne att 
rygga tillbaka och stå alldeles orör
lig. Han studsade till, djupt sårad, 
samt sade skarpt: Sansa dig då, Eli
sabeth, och utan att draga tillbaka 
armen, förde han henne ut bland de 
dansande i en långsam vals, som hon 

så gärna annars brukade vilja dansa 
med honom. 

Under dansen såg han forskande 
på henne, och det slog honom, hut-
blek hon var. 

— Förlåt, men man ger akt, på 
oss! 

— Ja, jag vet, svarade hon, under 
det hon försökte bli herre över sig 
själv och förjaga sin förvirring och 
stelhet. Snart följde åskådarnes blic
kar hennes och hennes mans lugna 
rörelser med samma välbehag, som de 
nyss förut, följt Julie Wiesners vag
gande twostepssteg. 

Dansen var slut. — Mår du inte 
bra, Elisabeth? 

— Nej. 
— Vill du fara hem? 
— Ja, Henry, men låt det inte 

störa dig! Jag smyger mig helt 
omärkligt ner och ber Linke komma 
med bilen. Du kanske vid tillfälle 
vill framföra min ursäkt till fru Rö
mer. 

— Jag följer med dig. 
— Ack, nej, Henry, jag föredrar 

att. .. förlåt! . .. 
— Du föredrar att vara ensam? 

Ja, jag . . . mitt huvud .. . 

Han kände sig sårad, men dolde 
det under en artig liten bugning: 

— Alldeles som ni behagar, ma
dame! 

Han räckte henne armen och förde 
henne ner till garderoben, telefone
rade själv efter bilen och svepte om-
forgsfullt den stora filten om henne 
samt gav Linhe flera uppdrag till 
fru Ringler. 

— Kom snart tillbaka, jag stan
nar inte heller länge! 

— God natt, Elisabeth, han kyss
te henne på handen, sköt nu bra om 
dig! Så sökte han hennes ögon och 
tillade sakta: 

— Vad är det? 
Hon lade huvudet trött tillbaka, 

III. 

Van der Borgk kom från Övre 
Wallgatan, där affärslokalerna lågo, 
svängde genom den breda porten till 
Wiesnerska huset in i trädgården 
och följde stora vägen i riktning mot 
villan. Ett ljumt vårregn hade åter

fallit, och stora droppar föllo f»11 

de höga träden. 
Alldeles ofrivilligt blickade a , 

enligt sin vana de sista 
upp mot fönstret till Elisars raj 
fastän han kände att han ej »' 

få se henne där i dag. o 

Han hade slutat sitt arbete]pa-

get och avböjt en enträgen -o ^ 

av Franz att låta denne a 

ett par moderna visor, i vl a ^ 
var överförtjust, men vilka 
Borgk funnit alltför bizari ^ 

Han måste ha reda Pa v 
e 

var som fattades Elisabet , - ^ 

att tala ut, eljest-kunde 10"L^j0p» 
stilla, men lidelsefulla satt to* 

sig i de mest underliga a" • jdet 

Glatt och vänligt kom ^ (ill gli-
soliga rummet och gi( k ^ j jeu 
sabeth, som också i dag * ^ såg 

stora stolen under Pa m 

mycket blek ut. verska. 11111 

— God morgon, sj^ ktlig-
står di,t till? I 

_ Det visste jag. 
_ Vad visste du? (Forts.). 

"halmstao=-

N:o 7- 4: de årg. 
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UtlandshröniKa 
i sammandrag. 

Engelske premiärministern avgav 
den .12 febr. sin med spänd förvän
tan mtosedda programförklaring in
för underhuset. Deklarationen ver
kar i hög grad färglös, sådan den 
återgives i de telegrafiska referaten. 
Mm får vid genomläsandet ingen 
känsla av att Englands öden ledas 
av en verklig statsman eller ens av 
en 'kraftkarl". En redbar och väl
villig man, en patriot, en arbetsmyra, 
som kommer att göra sitt yttersta 
för att tjäna det egna landet och även 
en hel del för att försöka hyvsa upp 
det europeiska eländet; det är vad 
man tror sig se, men det finns in
genting som betygar att denne mans 
förmåga verkligen svarar mot den 
goda avsikten. 

MacDonald skildrade den utrikes
politiska ställningen rätt ljus. Ryss
land har erkänts av England, Frank
rike synes villigt att ge efter i 

?an, och en engelsk-fransk-
överenskommelse har träffats 

angående järnvägstransporterna till, 
rån och genom det av engelsmännen 
esatta Kölnområdet. Förhållandet 

J Frankrike är sålunda det allra 
ästa. Så snart de båda skadestånds-
TOmittéerna äro färdiga med sina 
re lingar är tiden inne för en all

män vänlig uppgörelse i fråga om 

g^a In^ernationella problem och tvi-
er, Även rustningarnas begrän-

,.an e, m^ste bli föremål för över-
l",UnSar- I slutet av sin utrikes-

j)on ^ a betraktelse uttalade Mac-
w ,a en varm förhoppning, att 
Jnernas Förbund gkaU se gm 

mp 
Vfixa °ch av folken allt 

a användas som domstol 
j10aella tvister. 

vad/ra^a 0m mr^espolitiken utlo-
tingsl-Premiärmiaistern stöd åt nä
sten Ve^ '''r minska arbetslös-
Pändé ^^^ristens avhjäl-
käu fanns intet som 

?ramiIetldhStlSli;t inSkg 1 arbetsP 

geliT detatten 

Sf;rPa ' ariD£en kritiserade hö-
• lets ledare Baldwin MacDo-

inter-

underhuset om 

ro-

re-

aaI|Js tro 

Is; 
förkl; 
^Isandé^f ^^mö^es8|åenidets världs 

le, 
arino- !'rma®a samt begärde en 

rilas lerb 1 r.yS^a frågan. Libera-
ar° inith fäste uppmärk-

^allenh re&eringens olagliga 
, m°^ ^ socialistiska 

NtaS I h-a-
Den ki* Penningfrågor. 

to»«» i M„cDo-laltj 
pr°gramförkl 

den engelska pressen en smula tungt 
för bröstet." Är detta den bjudande 
stämman hos en stormakt, som verk
ligen vill något och som är besluten 
att genomföra sin vilja?, 

Den franska pressen va# i första 
ögonblicket konsternerad. Man hade 
varit oerhört nervös inför den pro
gramförklaring den fruktade engel
ske arbetarehövdingen skulle avge 
och så — detta hjärtans snälla tal! 
De Iranska tidningarna hava genast 
blivit karskare i tonen — nej, Frank
rike kommer icke att ändra sin poli
tik mot Tyskland, kommer icke att 
slå av på sina krav! 

h örhållandena i Tyskland försäm
ras. Marken, som sedan någon tid 
synts stabiliserad, har åter börjat 
falla. Regeringen kan icke finna 
model att ersätta, Ruhrindustrien för 
dess skadeståndsleveranser till 
t1 rankrike och Belgien liksom ej häl
ler till den växande, överväldigande 
arbetslösheten, vilken redan omfat
tar 3—i miljoner arbetare. Allt 
hopp sättes till skadeståndskommit-
teernas blivande förslag till Tysk
lands finansiella räddning. Kommer 
icke hjälp i form av ett stort ut
ländskt lån och upprättandet av en 
tysk guldbank, synes statsbankrut-
ten oundviklig. 

Från Bayern komma rykten om 
en förestående fascistisk omvälvning. 
— Huvudpersonerna i den förra 
misslyckade kuppen Ludendorff och 
Hitler skola i dagarne rannsakas och 
dömas. Antalet av deras anhängare 
har under den senaste tiden ökats i 
oerhörd grad. 

Från skilda platser i de besatta 
områdena berättas om strider mellan 
separatister och den tyska ordnings
makten, varvid de förstnämnda sy
nas hava dragit det kortaste strået. 

Stort uppseende har väckts av in-
tervjuledes gjorda avslöjanden av 
Lloyd George rörande fredsarbetet i 
Versailles. Det icke blott för Tysk
land utan för hela Europa så ödes
digra beslutet om en 15-årig fransk 
ockupation av Rhenlandet fattades 
icke av samtliga representanter för 
ententemakterna utan av president 
Wilson o. Clemenceau. Lloyd George, 
som icke önskade ockupationen, var 
vid tillfället på besök i England och 
ställdes vid sin återkomst till Paris 
inför ett fullbordat faktum. Ita
liens representant, Orlando, har för
klarat, att icke häller han deltog i 
det ödesdigra beslutet. Lloyd Ge
orge har sedan förnekat själva in-
tervjuen, men i övrigt bekräftat 
uppgiften. Från franskt håll för
säkras, att Lloyd George farit med 
osanning. Han kände väl till pla
nerna på Rhenlandsockupationen och 
i den sammankomst, vid vilken Wil
son och Clemenceau slutgiltigt dryf
tade frågan var Lloyd George's sek

reterare närvarande. 
Intresset för Ryssland växer runt 

om i världen. Alla makter synas av 
ekonomiska skäl önska träda i vän
skaplig förbindelse med den eljes 
avskydda sovjetregeringen. 

I Ungern har bildats ett enhets
parti, bestående av bönder, borgare 
och intellektuella, vilket tagit hand 

om makten och landet. 
Förenta staterna ha fatt en olje

skandal. Mutor ha tagits av män i 

högt betrodd ställning. 
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Samtal om 
tiden. 

Av MARIE LOUISE INGEMAN. 

läkt. 

Efter, ett angenämt "five o'clock 
tea" hos en gemensam bekant stodo 
vi på Järntorget, min väninna och 
jag, och väntade en lämplig vagn. 

Det var mitt i brådskande mid
dagstid. Knuffande, trängande, 
halvspringande människor, bilar, 
kärror, spårvagnar, cyklar i alla 
riktningar! Vart blicken såg stän
digt samma panorama av febrila, 
nästan hektiska människor på rastlös 
färd med alla tillgängliga kommuni
kationsmedel. 

Vagn efter vagn passerade utan 
att vi lyckats kämpa oss till en plats. 

— Det blir ingen annan råd än att 
vi få ta en bil, sade slutligen min 
väninna otåligt. Detta är ju odräg
ligt! Även i hennes ansikte läste 
jag tidens ångest att inte hinna med. 

— Om vi skulle gå? föreslog jag 
försöksvis. Det går nästan lika fort. 

— Absolut inte! svarade hon. Jag 
måste hem i god tid till middagen. 
Innan jag gick hann jag ingenting 
bestämma, och nu stå de där och veta 
ingenting. Och dessutom komma 
barnen hem från skolan och skola ha 
hjälp med läxorna, innan de få gå 
ut. Och klockan 5 väntar jag en 
montör, som skulle draga in lednin
gen i den nya lampan i salongen. 
Och i morgon skola, vi ha stortvätt, 
som också skall ordnas med . . . ja, 
det är så mycket, så mycket att tän
ka på . . . Ack. kommer det inte snart 
en vagn! 

Hon jagade upp sig allt mer och 
mer och hade svårt att stå stilla. 
Hela gestalten skälvde av nervositet. 
Det föreföll mig som om hon plöts
ligt förvandlades inför mina ögon, 
som om ansiktet fått en mängd ryn
kor och uttryck, som jag ej sett där 
förut och den nyss under en ange
näm konversation intelligent och 
•muntert strålande blicken en hemsk 
brand. 

— Kära Jenny, sade jag lugnan
de, vi ha likväl stått här endast i 
nio minuter, och om vi tillbragt dem 
här eller där ändrar nog detta inte 
på något sätt världsförloppet. 

Det hörs att du är resande och 
friherrinna, sade hon med en liten 
skarp glimt i ögat. Men det är en 
annan sak med oss stackars slavar, 
som måste räcka till för allt möjligt 
under en fattig dag! 

— I den bemärkelse du nu menar 
kunna alla bli resande och friherr
innor, svarade jag saktmodigt. 

Hon såg på mig stort och mörkt. 
— Hur menar du? frågade hon 

med ett utmanande tonfall i stäm-

11 en, som de ändå inte komma med, 
lika litet som det är nödvändigt att 
du står här och oroar dig för vad du 
skall göra först när du kommer hem. 
Om de försynt väntade tills det blev 
deras tur, skulle de hinna precis lika 
fort, och om du inte ägnade midda
gen, barnens läxor, montören och 
tvätten en tanke i förväg skulle du 
vid hemkomsten reda upp alltsam
mans precis lika bra. 

— Sådant är nog lätt att säga, in
föll hon, men du anar inte... 

— Jo, jag anar precis, avbröt jag 
henne. Jag anar att du som de fle
sta, människor med stora hem dragit 
på dig en hel massa onödiga saker 
och omsorger, som fullkomligt sön
derhacka din dag; jag anar att du 
redan på morgonen, börjar tänka på 
allt arbete, som väntar dig, och att 
denna tanke sedan ligger över dig 

i i  Det viktiga. 
Av IIEDDA KEY-RASMUSSEN. 

i i  

T ett av Stockholms förstadssam
hällen, för några aftnar sedan, bän
kade vi oss så trevligt vi kunde, en 
skara barn och äldre i en anspråks
lös, gammalmodig liten skollokal, 
som nästan tycktes be ett: "förlåt 
mig, som är så liten!" Och vi träng
de ihop oss och förlä to så gärna. 

Vi voro inbjudna höra fru pastor
skan Höas tala om Gammalsvensk-
by och förväntningarna voro spända 
Dessa möttes av en liten, bruten 
kvinna, som stilla tog till orda, un
der det skioptikonbilderna giedo för
bi. Vilka oanade och oerhörda ting 
utsade ej den trötta, svaga stämman. 
Mer och mer häpen lyssnade jag till 
den klanglösa rösten — och de ödes-
märkta skickelserna ! — och jag må
ste fråga mig själv: vad fanns det 
för sammanhang mellan henne och 
dessa? De voro ju varandras abso
luta motståndare. Dessa hårda skic-
kelser och detta bräckliga människö-
käril? Varför slogs det inte sönder' 
Var det Slumpen? eller gåtan Gud. 
som G. Frenssen säger — eller de^ 

söm en mara hela dagen och gör dig | mänskliga lergodsets hållfasthet, 
obeslutsam och håglös för närmast ! trots allt? Men allt som skildringar-

aring synes falla 

man. 
— Jag menar att varje människa 

äger möjlighet att bibehålla sin ba
lans inför det ögonblick som är, sva
rade jag. Det är exempelvis inte 
nödvändigt för de där människorna 
därborta att nästan trampa ned var
andra för att storma just den vag

liggande uppgifter. Du arbetar kort 
sagt oändligt mycket mera i dina 
tankar än du gör i verkligheten, och 
detta uteslutande emedan du i likhet 
med flertalet tidens människor icke 
lärt dig balansera det ögonblick som 
är. Tänk på haren och snigeln! Den 
fabeln äger stor tillämplighet i våra 
dagar, då snabbheten står högre i 
kurs än någonsin och ändå, tack va
re sin planlöshet, aldrig hinner de 
mål, som den besinningsfulla idog
heten. 

Möjligen träffad av mina ord kän
de hon sig stött och frågaide spet
sigt: 

— Predikar dir? 

-— Nej, jag predikar inte alls, men 
jag tycker bara att det är ovärdigt 
att vi människor behandla det rika, 
sköna livet som en stor eldsvåda, 
varur vi i vår förvirring blott lyc
kas rädda — eldgaffeln. 

— Du menar med andra ord att 
vi ta det hela för hetsigt? 

— Jag menar, för att gripa ett 
närliggande exempel, att om du icke 
för en stund--sedan varit behärskad 
av tvångsföreställningen att du må
ste skynda dig och måste ta en vagn, 
utan i stället lugnt promenerat och 
under vägen njutit av den vackra 
vinterdagen så skulle du nu för län
gesedan lugn och harmonisk till sin
nes varit hemma. 

Hon hade plötsligt blivit upp
märksam. Hennes fina uttrycksfulla 
ansikte vändes mot mig i full för
ståelse. 

— Det är något i vad du säger, 
sade hon; och jag tror att det skulle 
hjälpa mig över många svåra stun
der,' om jag kunde tänka på detta 
sätt. Ty det var sant vad du sade 
om tröttheten på morgnarna, och det 
är sant att jag ofta oroar mig över 
ett arbete, som när jag väl griper 
mig an med det går mycket lättare 

na sk redo fram, blevo orsak och ver
kan tydliga. Minnet gömmer näm
ligen på många, hörda ord. Och 
plötsligt gled det rätta fram till min 
hjälp: "Livet är icke det viktiga, 
men det mod med vilket man möter 
det". 

Och det stillsamma talet blev, be-
rätterskan ovetande, till en oberäk
nad lovsång över modet — hennes 
mod. Först det lugna, visa tålamo
det som kan vänta — och därför så 
gott som bokstavligen lida allt — 
sedan det varmblodiga röda mod, 
som kan våga allt, och allra' störst: 
bara modet att ännu leva! 

Regelrätt goda sagorecept måste 
börja en saga så vackert. Så gjorde 
också denna. Då pastorskan Höas 
för ett tjugutal år sedan slog sig ner 
i Gammalsvenskby som lärarinnan 
Emma Skarstedt, var det till ett 
ovanligt vackert, blomstrande by
samhälle, i släkt med Skånes, hon 
kom. 

På vida, ändlösa fält, där byala
gets alla hjordar betade under en her
de, eller där flockar av gäss och an
kor vallades av en liten ljushårig 
gåsapåg, längs den lugna, djupa 

än jag trott. Men hur skall man 
kunna bli sådan? 

— Man börjar endast tänka i den 
riktningen, svarade jag. Och sedan 
går det för var dag allt bättre och 
bättre. 

En halvtom vagn körde in på spå
ret. När köen framför oss äntrat 
den fanns det slutligen blott en plats 
kvar, som erbjöds åt min väninna. 

Hon vände sig leende om och tog 
min arm. 

— Nej, vet du, sade hon, nu kän
ner jag mig så lugn, att jag tror att 
jag i stället går de få stegen hem. 

Dnjeper, vars flacka stränder punk
terades av pilträdsrader — där lågo 
de små välhållna, vitrappade låga en
våningshusen inonr trädgårdar — i 
rena kvadrater," genomskurna av två 
varandra korsande gator, kantade 
med akacior. 

En klarögd, fridfull liten idyll, i 
bländande vitt och grönt, med stork
bon på de höga taken,, invid den 
mäktiga flodens sorl, nerhukade i 
stepplandets gränslöst vida famn. 

Här tryckte de likt ripor mot mar
ken och byggde sitt bo, när Kata
rina II :s ukas 1781, som svar på de
ras klagomål över länsherrens, greve 
Stenbocks grymheter och till straff 
sände dem bort från det första hem
met vid Östersjön. På villande 
vandring mot liv eller död. Tolv
hundra drogo de ut och ett hundra 
kommo de fram den förste maj 1782! 

Men likafullt nekade de att be
blanda sig med de element av andra 
raser, som bjöds dem till kolonigran
nar. De voro och ha förblivit sam
ma lilla kärnfolk .a-v den milda, blå
ögda, allvarliga och högresta svenska 
typen. Med sina svenska namn och 
sitt svenska språk behöllo de sina 
urgamla svenska seder och läste sin 
tröst i psalmböcker från store Ca-
rolus' tid. De styrdes patriarkaliskt 
av sina byamän och kände ingen an
nan taxering än människovärdets. 
Hela deras liv gick i oavbruten följd 
kring de evigt oföränderliga livs
funktionerna: födelse — arbete —-
död — vars centrala samlingspunkt 
därigenom blev prästgården. Dit gick 
alla med allas bekymmer, önsknin
gar och behov — där fanns ju allti( 
bot. Ty därifrån skriver man hem 
till Sverige! Och från Sverige kom
mer den vackra kyrkan, det stor
slagna skolhuset, därifrån skickas 
kyrkklockorna, kyrkokärlen, altar
duken ja, vad allt skickade 
inte Gammelmor, när man bad 
Henne? 

På så sätt har skioptikonbandet 
rullat upp för våra fängslade blic
kar bild efter bild av samma hög
sommar i människornas liv ooh na
turens. 

Men med ett stannar det plötsligt. 
Av det, som följde, togs inga bil

der — det behövdes inte heller, jag 
åtminstone hade min lilla bild fär
dig ändå. 

Har någon sett en ung och nyss 
utsprungen trädgård med vit frukt
blom och späda, mjuka löv härjas 
rostbrun, som av eld, på en enda 
majnatt? Icke? Men jag har det. 
Och allhärjaren heter nordvästen. 
Och nordanifrån kom också dödsvin
den hit. Dess första kalla pust hette 
rekvisition av fäder, bröder och sö
ner till "Kriget". Av dem stupade 
många, några vände åter och två 
bland dem försvann i den namnlöse 
soldatens stora, okända grav. Men 
själva kriget är i alla fall så långt 
borta att inte ens dånet därav kan 
höras hit — de ha trettio mil till 
närmaste stad och tidningar. De ana 
ingenting ännu. Men utanför deras 
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