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jämte kunnat kompletteras med en 
poliklinik för hjälpbehövande, var
jämte den sendan 1919 förfogar över 
ett konvalescenthem, "Fannys min
ne", med ett 20-tal platser, till vilket 
medel erhållits genom en stor enskild 
donation. Det kan i förbigående 
nämnas, att kuratorn för de psykiskt 
sjuka även i huvudstaden är en kvin
na, nämligen fröken Gertrud Rodhe. 

Göteborgsdispensären står sålunda 
långt efter huvudstadens, men det 
råder icke tvivel om, att denna så 
behjärtansvärda och för varje män
niskovän så glädjande verksamhet 
också i Göteborg skall finna ett 
starkt stöd både hos de myndighe
ter, vilka äro närmast intresserade 
och hos enskilda, som ömma för den 
lidande nästan. 

foten. 
]Madame pavlovas råd. 

Madame Anna Pavlova, den 
världsbekanta ryska danserskan, 
har vänt sig till sina medsystrar för 
att ge dem en del goda råd ifråga 
om fotens vård. Hon tänker därvid 
icke blot på de s. k, lyxkvinnorna, 
utan även på husmödrarne och yr-
kesutövarne, vilkas fötter under det 
dagliga arbetet utsättas för hård på
frestning. 

Skodonen, säger hon, skola icke 
vara så åtsittande, att de förlama 
fotens muskler utan tvärtom så rym
liga, att man fritt kan röra tårna 
upp och ned, kröka dem och sprida 
ut dem som en solfjäder! Låga klac
kar ! Olika skodon ute och inne ! De 
senare skola vara mycket mjuka, 
mycket lättta. Varje kvinna, som är 
mån om att äga friska fötter, bör 
skaffa sig minst fyra par skodon att 
byta med. Spara på hattar, konfekt 
oeh biobesök, men gör er till ägare 
av fyra par skodon, som ni byter 
för varje dag. Ställ de lediga sko
donen till vädring och låt solen skina 
ned i dem. Låt dem emellanåt få en 
lätt invärtes duschning med en de
sinficerande vätska. Kom ihåg att 
allting vad man har på sig göres rent, 
men ingen tänker på skodonen! 

Gymnastisera tårna genom att bö
ja dem upp och ned och genom att 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

^— 

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. 

spänna ut dem åt sidorna. Hjälp till 
med handen, tills tårnas genom 
overksamhet förlamade muskler åter
få sin rörelseförmåga. Dessa övnin
gar underlätta blodcirkulationen. 
När denna är god, blir det inga för
hårdnader i huden. Lider ni av så
dana, så ge akt på edra fötter och 
när en förhårdnad synes vilja upp-, 
stå, så gnid den med en pimpsten. 
Stärk fötterna genom tvättningar 
med salt vatten. 

När man går, skall man inte sätta 
ner tån eller hälen först utan hela 
foten på en gång. Att gå utåt med 
tårna är onaturligt. Tån skall vara 
vänd rakt framåt. Pekar den något 
litet inåt så är ingen skada skedd. 

Giv akt på er kroppsvikt. Föt
terna är icke konstruerade för vilken 
vikt som hälst. Blir bördan för 
tung, förändras även en av. naturen 
god och präktig fot till plattfot. 

Rur länge kan 
människan und
vara sömnen? 
Apropå ämnet kinkiga barn berät

tade en moder härom dagen i ett 
damsällskap att hennes yngsta baby 
hållit henne vaken i ett halvt års tid, 
under vilken tid hon ej fått en blund 
i sina ögon. Någon i sällskapet till-
lät sig invända att en så lång vaka 
utan sömn helt enkelt vore omöjlig. 
Hon hade knappt yttrat sina tvivels
mål innan en annan moder uppkalla
des till den förstnämndas försvar, 
framhållande att dennas uppgifter 
alls icke voro osannolika, då hon 
själv vakat ungefär lika lång tid vid 
ett av sina barns sjukläger. Samta
let upplågade till en häftig dispyt, 
som delade sällskapet i två läger och 
varunder uttalanden fälldes som vi
sade att i allmänhet de största me-
ningsskiljaktigheter råda angående 
spörsmålet hur länge människan 
över huvud taget kan undvara söm
nen. 

Härmed betvivlas ej att nämnda 
mödrar själva voro fullt övertygade 
om sanningsenligheten i sina uppgif
ter. Den långa och sannolikt myc
ket ansträngande period deras vila 
störts av ett sjukt barn står för dem 
som en enda oavbruten kädja av 
sömnlösa nätter och dagar. 

Men att sova och sova är i själva 
verket ett svävande begrepp, varom 
många misstag göras. Hur ofta 
händer det ej att man tror sig endast 
ha slumrat till, då man i stället sovit 
i timtal! Och vem känner ej detta 
plötsliga uppsprittande strax efter 
insomnandet, då man sovit kanske 
endast några minuter men dock kän
ner sig fullsövd och utvilad som om 
man njutit vilan en hel natt? I all
mänhet sova vi nog mycket mer än 
vi veta, och talet om långvarig sömn-

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 
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löshet- och otroligt långa vakor är of
tast ett ofrivilligt och fromt själv
bedrägeri. 

Icke dessmindre kvarstår faktum 
att olika människor i mycket olika 
grad kunna undvara sömnen. Frå
gan är nu hur länge människan 
längst kan undvara denna för kropp 
och själ oumbärliga rekreation som 
sömnen ensam förmår giva? Då det 
säkerligen skulle vara av allmänt 
intresse att få denna fråga utredd 
och därmed många nu rådande vill
farelser skingrade, vädja vi i detta 
syfte till kvinnorna och alldeles sär
skilt till de på detta område mest 
sakkunniga bland dessa, såsom möd
rar och sjuksköterskor, att enligt 
gjorda erfarenheter inkomma med 
uttalanden. En sammanställning av 
dessa bör kunna ge ett ganska till
förlitligt och belysande svar på det 
alla intresserande spörsmålet: 

Hur länge kan människan längst 
undvara sömnen? 

Säg det med 
blommor ! 

Det torde för mången ännu vara 
en nyhet, att blommor, som man på 
förmiddagen beställer hos en blom
sterhandlare på sin ort, redan på ef
termiddagen samma dag kunna leve
reras på de flesta större orter i lan
det. Har man råkat glömma jsin 
anförvants namnsdag kan man så
lunda -så sent som på dagen ifråga 
reparera skadan genom att sända 
denne en blomsterhälsning, ett sätt 
att ihågkomma denne, varöver han 
säkert skall bliva mycket gladare än 
över endast ett telegram. 

Men det är icke endast vid anför
vanters och goda vänners namnsda
gar och födelsedagar, som en blom
sterhälsning är den lämpligaste gå
van, utan även vid andra högtidsda
gar och viktigare tillfällen av skilda 
slag för att icke nämna den dag då 
stoftet av någon av våra kära föres 
til sin sista viloplats. 

Det är för att borteliminera de be
svärligheter, vilka de långa avstån
den förorsaka vid sändandet av 
blomstergåvor, som Föreningen för 
Blomsterbeställningsförmedling bil
dats, och under den korta tid som 
den i tysthet verkat har det visat sig 
att allmänheten livligt uppskattat de 
fördelar densamma bereder. 

Idén i det hela är helt enkelt den, 
att när en blomsterhandlare motta
ger en beställning å blommor att le
vereras å annan ort, översänder han 

beställningen till en kollega därstä
des i stället för att packa in blom
mor och sända dem dit. Ett utbyte 
av beställningar äger sålunda rum, 
varigenom frakt- och emballagekost
naderna, vilka ibland uppgå till stör
re belopp än blommornas värde, all
deles bortfalla på samma gång som 
blommorna komma fram absolut frä
scha och fina. Vid transporter med 
post eller järnväg bliva de utsatta 
för frost, torka, stötar etc. oeh fram
komma ibland rätt betydligt skam
filade, ja, t. o. m. totalt fördärvade. 
Detta har avhållit mången från att 
sända blommor även då han gärna 
velat göra det. 

Som ytterligare fördelar tillkom
mer, att mottagaren får blommorna 
hemsända till sig prydligt ordnade 
och omsorgsfullt inslagna liksom vid 
direkt inköp i en butik och slipper 
besväret med att hämta paketet vid 
postkontoret eller järnvägsstationen 
eller att bekosta hemforslingen. 

Förmedlingen sker utan någon ex
tra kostnad om beställningen inkom
mit i så god tid att den hinner över
sändas pr post, endast om telefon
samtal eller telegram blir nödvändigt 
tillkommer kostnaden härför. 

Vid leveransens utförande beräk
nas blommornas pris till det på leve<-
ransorten vanligen gällande, och då 
föreningen har till uppgift även att 
övervaka att förmedlade order utfö
ras lika noggrant som övriga, kan 
allmänheten med trygghet begagna 
sig av dess tjänster. Ett hundratal 
av landets bäst renommerade firmor 
i branchen äro redan anslutna, var
jämte medlemmar finnas i några av 
grannländernas större städer. 

Blomsterförmedlingens idé.är icke 
alldeles ny och oprövad. Under ett 
15-tal år har den praktiserats i Ame
rika, där c:a 3,500 blomsterhandlare 
äro anslutna till The Florists' Tele
graph Delivery Association, och i 
Tyskland, där Blunienspenden-Ver-
mittlung har e:a 2,000 medlemmar. T 
båda dessa länder har idén vunnit 
enhälligt erkännande och antalet för
medlade blomsterbeställningar har 
år från år ökats liksom även blom
sterhandlare från- snart sagt alla län
der anslutit sig. Den svenska för
eningen kommer att inleda samar
bete med dessa två organisationer, 
varigenom det blir möjligt att sända 
blomstergåvor till de flesta större 
platser i världen. 

I likhet med sina amerikanska kol
leger har svenska blomsterhandlarna 
till sentens antagit "Säg det med 
blommor". 

Vitrums FERROLj 
är det kraftigast aptitgivandc och mest stär- ^ 
kände av alla moderna organiska järnpreparat. = 
Synnerligen lättsmält fördrages det av den öm- =E 
tåligaste mage. Vid blodbrist och svaghet av = 
största verkan. Dess angenäma smak gör att == 
det med lätthet tages av såväl barn som vuxna. = 
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ett dictköh. 

Norsk Sykepleierskeforbund i 
Kristiania har i dagarna öppnat "ett 
dietkök" i sin ägande byggnad Uni-
versitet.sg. 12. I denna restaurang 
kunna personer, som äro ordinerade 
att hålla diet, få just vad som passar 
dem, vilket eljes ställer sig svårt 
både i inackorderingshem, på mat
ställen och restauranger. Sygeplei-
erskeforbundet har också tänkt på 

de friska genom ett till dietköket an
slutet hemtrevligt kafé. 

Initiativtagare till det hela är för
bundets utomordentligt energiska 
och dugliga ordförande syster Berg-
liot Larsson. 

Likhet är kärlekens moder; den 
förenar harmoniska själar. 

H. Müller. 

Damblusar 
från 5.76, klädningar 7.50, kjolar 5.75. 
Svarta klädningar och blusar passande för 
sorg finnes ständigt på lager. 

0. F. Hultberg, Blusaffär 
Husargatan 40. 

KOL VED 
COKES 

C. N. ANDERSSON 
Tel. 27 80, 69 72, 10849. Göteborg. 

Alla som köpa 

S P I S B R Ö D  
från 

o 

Göteborgs Angbageri 
säga att det är 

främst i skörhet och god smak. 

<»<hn 

LINOLEUM 
pä 6dra Ootu tan 71?, 
!ke. ty det är den mest I T' ̂  ÖQ* 

UNOUUM®MAclSIN 

^uncjl Jioul 

BREVLÅDA. 
Indignerad. Förvåningen ä, 

allmän. Likaså indignationen S 
hela affären skötts på ett mW 
otillfredsställande sätt torde 
också vara ovedersägligt. 'l08 

att anklaga måste man ha be 
a för 

för att ha bevis vara inniT^ 
från början till slut, vilket nog f 
gen utomstående kan göra ansp,. 

Edert forslag, -men äro funt ^ 

mod Er att desillusionen är så flt]j 
ständig den kan vara. 

F. 11 B. Vid uppgivande 3y 
namn kan Ni här erhålla önskad 
adress. 

Husmor. Redaktionen har till sig
naturen "Dixi" vidarebefordrat Er 
sympatiska skrivelse. 

Besviken. Vi upptogo icke den 
löjliga demonstrationen, som är oss 
väl bekant, emedan vi ansågo att sa
ken därigenom skulle få större pro
portioner än den förtjänar. 

Fru i Falköping. 
"Som pilt från bok, så ilar vän till 

vän, 
Som pilt till bok, så vän från vän 

igen." 
Ha vi förstått frågan rätt?' 
Fru Lycklig. Eder skrivelse kom 

just i pressläggningen varför vi ännu 
ej haft tillfälle att granska inlägget. 

Ga. Artikeln måste på grund 
av utrymmesskäl överstå till ett föl
jande nummer. 

Lillan i en ljudlig viskning: — 
Mamma, den nya farbrorn liar nä
stan inget hår. 

Mamma: — Lyst för all del! Han 

kan höra vad du säger. 
Lillan: — Gör det något då? Vet 

han inte, att han inget hår har.' 

B e s t ä l l n i n g a r  emottagas pa 

UTSTYRSLAR 
omsorgsfullt och billigt. 

Anna Ed s trån ds  Vitvaruaffär 
Magasinsgatan 9. Tel. 829*-

Hrla ]Vljölh 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

vi efter maten över dit och taga Sza-
gady med. 

—• Och du tror, att det roar ho
nom?? Vad förstår en virtuos av 
musik? ! 

— Nej, vet du, Eranz . . .! 
— Ha, ha . . . vad spelar han då? 

Chopin och Brahms, Brahms och Cho
pin. Tror du, att han befattar sig 
med något annat vid sidan av det? 
Jag har lärt mig känna det där herr
skapet ... ! Hur många av dem äro 
verkligen musikaliska! 

— Prata då inte såna dumheter, 
Eranz ! 

— Dumheter, säger du, dumhe
ter ... ! du, som inte har den bittersDa 
aning om, vad musik är! 

Hans ansikte var eldrött av sin
nesrörelse, den vekliga, fylliga mun
nen drogs nedåt som på ett barn, som 
vill gråta, och de små glänsande ögo
nen blevo simmiga av av vredestårar. 
Dä reftèr störtade han ut genom dör
ren. 

Julie sträckte på sig i stolen, ett 
litet leende, fullt arv förakt, krökte 
hennes läppar, så reste bon sig upp, 
lade sig på den vita skinnfällen, och, 
njutande av den bekvämlighet, från 

vilken hon nyss drivit bort sin man, 
hängav hon sig åt en ljuv middags-
slummer 

I musiksalen, .som låg i halvskym
ning, så när som på belysningen vid 
pianot och Grüns och van der Borgks 
musikställ, strömmade tonerna av en 
Beethovenstrio uppåt, rena och fulla. 
Grün tyckte ej om, att rummet var 
alltför upplyst. Han höll före, att 
för stark belysning verkade ofördel
aktigt på hörselsinnet. Om ögat an-
stränges av för många ljus- och färg
intryck, berövas örat därigenom i 
kraft och mottaglighet. Han stred 
sedan åratal tillbaka för att man un
der symfoni konserterna i rådhussa-
let skulle släcka, eller åtminstone 
förminska ljuset i de tre strålande 
ljuskronorna; naturligtvis förgäves, 
ty stadens högsta och rikaste .société, 
som samlades där, ville se och ses. 

Griin var synnerligen belåten i 
dag, ty för första gången spelade den 
•unga frun honom fullt till lags, med 
lite kraftigare anslag och mera rö
relse i rytmen. Äiven hade tonen i 
Henrys fiol övervunnit en lätt drag
ning till det alltför lyriska, som inte 
Grün gillade. Man hade just slutat 

andantet och gjorde en liten paus. 
Då öppnades dörren, och Braune 

sade med dämpad röst: 
"Herr och fru Wiesner, herr Sza-

gady. 

— Vi låta säga. . ., sade Henry 
mekaniskt och vände sig till Elisa
beth. Hon had« rest sig upp liksom 
till försvar: Vem? Wiesners? ... Är 
det du, som har . . .? Han hann inte 
svara, ty i detsamma kom Julie .skrat
tande över tröskeln. 

— Låt inte störa er, för all del, 
för all del, spela vidare . .., och Hen
ry måste gå emot henne, och gjorde 
det också med sin vanliga älskvärd
het som värd, hur olämplig denna 
av Julie iscensatta överraskning än 
kom. 

— God dag, Grün, sade Wiesner 
och ställde sig bredvid cellisten, som 
förblev sittande och, med ett vresigt 
uttryck i sitt ansikte, svängde strå
ken i luften, vad gör du? 

— Jag förargar mig. 
— Varför det då? 

— Därför att ni dimper ner så här 
olyckligt. Vi voro i farten som al
drig förr . . ., och .så! 

— Ja, jag sa just till Julie, att ni 

nog inte bli förtjusta, men när hon 
får något i sitt huvud . . . 

— Och varför får du aldrig något 
i ditt huvud? Därför att du inte 
har något! 

— Men, Grün, du blir då allt mer 
och mer fräck. 

— Ja, Gud ske lov, mig kan ni 
inte tysta. 

Virtuosen hade under tiden kysst 
Elisabeth på handen och på sin brist
fälliga tyska hasplat ur sig en hop 
ursäkter och fadda artigheter, medan 
hans av svartsjuka lysande ögon hela 
tiden sökte genomtränga skumrasket 
på andra sidan. 

Därifrån hördes Julies muntra 
p lådd er och Henrys behagliga röst 
över till de båda vid pianot. Och 
återigen erfor Elisabeth samma häf
tiga känsla av kroppsligt lidande som 
hos Römers, då hon såg Julie och 
Henry dansa tillsammans. 

Utan livserfarenhet som hon var 
anade hon ej vad den glödande inre 
eldvåg betydde, som genomströmma
de och marterade henne, så snart 
Julie närmade sig hennes man. Hon 
förstod ej, att den där aftonen, då 
hon trodde Henry förlorad för sig, 

kärleken till honom slagit ut i full 
blomning, och att hela hennes inner
sta varelse skälvde av den lidelse, 
som helt vill äga den älskade och 
bredvid sig inte tål något främman
de inflytande. 

— Vad skall jag ta mig till, tänk
te hon utom sig . . . jag vill, jag måste 
bort härifrån! 

Då gjorde Grün .ett häftigt drag 
med stråken över alla strängarna på 
sitt. instrument: 

— Ska vi spela mer, eller hur blir 
det? 

Van der Borgk skrattade till, 
Wiesner höll sig för öronen och sade 
förebrående: 

— Men Grün, då... ! 
— Naturligtvis .skall ni fortsätta, 

ropade Julie och gick in i biblioteket. 
Kom, herr Szagady, så sätta vi oss 
här, jag tycker inte om att sitta för 
nära. 

Henry tog åter sin stråke, Wiesner 
satte sig bredvid Elisabeth vid pia
not för att vända noterna för henne, 
och så fortsattes äntligen den avbrut
na trion. Till Grüns stora förargelse 
lyckades slutet icke tillnärmelsevis 
så bra som början, d. v. s. man spe

lade ju korrekt och musikaliskt, ® 

äv det som förut särskilt glatt 

märktes inte längre ett spår. 
voro förströdda, stämningen ^ar 

ta... Denne enfaldige Wiesn^ 
denna kalla fru Julie, som var\^e 

nad av all resonans, den dar in ' 
virtuosnarren! Att de skulle '<> 
och fördärva sådana här sä 

Stunder! , 1 M begrep? 
Julie, som inte hade -

om det förfinade nöje, 011 , 

framför van der Borg & - ^ 
Bakom henne stod ungraren 

marna stödda på ryggstödet 
ket hennes huvud vilade. 

(Forts-)-

GYNNA VÅRA 
ANNOSSÖtf" 

edelst inköp'-
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Hi;0 9. 4;de årg. 

Blusen 
skall, för att kunna, 
tvättas om och om igen 
och ändock se fräsch ut, 

tvättas med 

Gummans 
F L I N G O R  
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INNEHALL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Kvinnan och hemmet. En mans tan
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UtlandskröniKa 
i sammandrag. 

Veckans mest uppmärksammade 
utrikespolitiska händelse torde vara 
den engelske inrikesministerns hän
vändelse till väljarn« i Burnley, där 
ett fyllnadsval till parlamentet skul
le äga rum. 1 sitt valtal förklarade 
minister Henderson, att alla, som ön
ska världsfred och samarbete mellan 
nationerna, måste påyrka Versailles
fredens ändring och skadeståndsfrå
gans slutgiltiga lösning. Därjämte 
lämnade han det uppseendeväckande 
meddelandet, att premiärministern 
Mac Donald, f. n. är sysselsatt med 
att skapa "den nödvändiga atmosfä-, 
r(,n för genomförandet av dessa ön
skemål. — Talet har väckt enormt 
uppseende såväl i England som utan-
°r dess gränser. Händelsen har de
batterats aven i engelska underhuset, 
är Lloyd George begärde en för-
anng av regeringen. Premiärmini-
erns svar innehöll icke något klart 
«H endast ett i allmänna orda-

a& lämnat meddelande, att regerin-
varken övervägt eller beslutat 

d balande man tillskrivit Hen-
rSOn' Regeringens ställning i de 

indragna arbetarne hava godtagit 
uppgörelsen och återgått till arbetet. 

Rätt stort uppseende har väckts av 
den engelska regeringens åtgärd att 
sänka den avgift, som efter kriget 
pålagts tysk varuimport till England 
fran 26 till 5 procent. I)en engelska 
industrien är missbelåten .med åtgär
den. vilken kommer att öka den ty
ska varutillförseln till England, till 
skada lör landets egen industri. Man 
väntar ett efterspel i parlamentet. 

F rån Paris meddelas, att man där 
hoppas det allra bästa av de båda 
expertkommittéernas undersökningar 
angående Tysklands betalningsför
måga och deras förslag till skade-
standsfragans lösning. — Presiden
ten Millerand har i ett tal förebådat 
en ändring i Frankrikes Ruhrpolitik. 

Ruhr , framhöll han, "har för oss 
aldrig varit något mål, utan endast 
ett medel att få Tyskland medgör-
ligt." 

Den franska pressen uttalar sin 
tillfredsställelse över att England är 
villigt att, o.m än under andra, mo
dererade former återupptaga den al
lierade rustningskontrollen i Tysk
land. —• Den franska francen, som 
visade tendens att stiga strax efter 
finansreformens genomförande, har 
åter börjat göra avsevärda dagliga 
hopp nedåt. Då varupriserna inom 
landet samtidigt springa uppåt, vän
tar man, att arbetarvärlden skall 
börja röra på sig oeh begära löneför
höjningar, som industrien icke är 
villig att lämna. Frankrike är nu
mera ett industriland och utsatt för 
de skakningar, som kunna följa med 
strider mellan arbetsgivare och arbe
tare. Man viskar om inre oro i lan
det och om möjligheten av omvälv
ningar, men man vet icke, om faran 
kommer från yttersta högern med 
ifascistiska avsikter eller från arbe
tarne. 
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Kvinnan och hemmet 
6n mans tankar. 

Vi återgiva här nedan en 
del tankar om "Kvinnan och 
hemmet", som den kände en
gelske skriftställaren James 
Douglas framfört i Sunday 
Express. Det skulle vara in
tressant att på "Insändare-
avdelningen" få se, hur vår 
läsekrets ställer sig till dessa 
manliga åsikter! 

Nu giva vi ordet till mr 
Douglas : 

fråj 
ramlagtg 

^ gällde hade tidigare 

S&mfiirkl 

sen 

premiärministerns pro-
aring inför parlamentet. 

or övrigt manövrerar den engel-
arbetarregcringen sin skuta rätt 
n I Poplarfrågan, anklagel-

°la bälaovårdsministern för 
d,; ^ ^ Undfallenhet mot den slösan-

gen°Cp'1StlSka kömmunalförvaltnin-

über 1 kabinettet stöd av 
ftj, 6rna i eji flottbyggnads-

a, nybyggnîMi av fem lätta krys-
' ay högern. 

Wien^n^° ^"glands politik mot 
deQ icke

ar r°®er^n£en förklarat, att 

^rksat!w okan ägna nåS°n UPP-
ternas t 6 ^ ^nc^ska nationalis-
s^ttand ^ ome(^e^art till-
^gerin fV 011 ansvarig indisk 
•se, i, k .(ir 'Qdien. Man måste först 

^ttand ° fT genomförda om-
U. j) 16 0rmerna komma att ver-
belt S;ike 

AVv*sande svaret kommer 
farH(?a ,!'r ,aU ge ökad fart åt den 
«en. ngelskfientliga rörelsen i In-

i * 
Selska hamnarbetarstrejkeiv 

Det belgiska parlamentet har för
kastat regeringens förslag till han
delsavtal med Frankrike, och kabi
nettet har med anledning härav in
givit sin avskedsansökan. Det anta-
ges att bakom händelsen ligger det 
belgiska folkets missnöje med rege
ringens Ruhrpolitik. 

T Tyskland samlar sig intresset 
kring högförräderiprocessen i Mün
chen mot fältmarskalk Ludendorff 
och nationalsocialisternas ledare Hit
ler (kallad Tysklands Mussolini) 
samt övriga deltagare i den bayerska 
novemberkuppen. Samtliga ankla
gade erkänna öppet, att det var deras 
avsikt att under det gamla tyska 
kejsardömets ärekrönta svart-vit-rö-
da fanor leda ett angrepp mot riks
regeringen. Vittnesmålen synas visa 
att f. d. bayerske statsministern von 
Kahr och chefen för bayerska riks-
värnsdivisionen general v. Lossow 
även varit inblandade i komplotten, 
ehuru de senare påstått, att de en
dast låtsat intresse för saken för att 
kunna hindra kuppens genomförande. 

Från Balkan inlöpa underrättelser 
om förestående krigiska förvecklingar 
mellan därvarande stater. Bulgarien, 
Ungern, Albanien och Turkiet upp
givas hysa fientliga planer mot den 
serbiska riksdelen av Jugoslavien. 

I Norge har märkligt nog borger
lig enighet uppnåtts i en stortings
fråga, angående tull på socker och 
kaffe. Hat, fiendskap, och strid 

Det, brittiska Radio-sällskapet har 
anställt en omröstning bland sina 
kvinnliga abonnenter för att få reda 
på vad de önskade underhållas med 
under den särskilt för deras skull an
ordnade dagliga "Kvinnornas timme". 

Av de ingångna svaren voro tre 
fjärdedelar emot all underhållning 
som hade samband med hemmet. — 
"Förskona oss härifrån!" bad man. 
Befria oss, skrev en "hemtrött" mor, 
befria oss från hematmosfären för 
den stackars timman och giv oss nå* 
got annat att tänka på! Berätta för 
oss om andra folk, tag oss med ut på 
en sjöresa, tala om för oss, hur livet 
förflyter ombord och skildra de stä
der ångaren anlöper!" 

"Var barmhärtig, bönfaller en an
nan mor, och giv oss inte matrecept, 
utan släpp ut oss ur köket!" — "O, 
var snäll, jag ber er därom, tigger en 
tredje, och gör inte "Kvinnornas 
timme,' till en tröttsam, odräglig 
lektion i konsten att fiffa upp gamla 
möbler, att lappa, laga och stoppa!" 

En fjärde skrivelse verkar som ett 
nödrop ur ett pinat hjärta: "Det 
skulle inte finnas så många hustrur 
med fördärvade nerver, om deras 
tankar lite oftare finge tillfälle att 
slita sig loss från hemarbetet. Jag 
tycker om en liten pratstund, en god 
bok och ett förfinat liv." 

Sedan komma en massa andra svar: 
— "Jag tycker om att höra något, 
som kan ge mig ett gott skratt". — 
"Jag tycker om att läsa modärn poesi 
av de förnämsta och djupaste förfat-
tarne, sådana arbeten som man inte 
finner i lånbiblioteken." — "Tala om 
för oss vad de göra vid Rivieran och 
i Schweiz." — "Kvinnor önska bli 
försatta till ljusare, gladare zoner, 
de behöva vila och rekreation, både 
kroppsligen och andligen, och upp
muntran." — "Efter att i fyrtiotre 
år hava varit gift behöver jag san
nerligen ingen undervisning i hur jag 
skall sköta mitt hus." —• "Vad vi 
behöva är vederkvickelse efter vårt 
dagliga arbete, vi behöva växla in 
våra tankar på ett nytt spår, allde
les som männen göra då de gå ut och 
luncha." 

Dessa brev äro strimlor, utskurna 
ur det levande livet. De äro inne
hållsrika mänskliga dokument. De 
äro anskrin av pinade själar. De äro 
nödrop från den cell, som kallas den 
husliga härden. Kvinnorna hava 
äntligen fått röst och stämma. Nu 
veta vi varför så många kvinnor ha 
så förgrämda ansikten. 

För medelklasskvinnan är hemmet 
ofta en madrasserad cell i en dårasyl 
eller en omadrasserad cell i ett re
spektabelt häkte. I många fall är 

känneteckna eljes, här som annorstä
des, förhållandet mellan de borger
liga partierna till fromma för socia
lister och kommunister. 

Oljeskandalen i U. S. A. tar allt 
större omfång. Många män i be
trodd och framstående ställning hava 
fått 'sitt anseende fullständigt ned-

ofjai. 

lör henne vigseln en dom på livs
långt fängelse i ensamhet. Männen 
fly från hem-fängelset varje morgon 
och återvända först sent på kvällen. 
Jag betvivlar, att en man skulle kun
na bevara sitt förstånd, om han hol
ies inspärrad i sitt hem, som han 
egentligen inte alls känner, dag 
ut och dag in året runt. För millio
ner kvinnor är hemmet en arbetsin
rättning, ur vilken de icke slippa ut 
förrän den store gentlemannen Dö
den öppnar dörren. 

Jag är övertygad om, att knappast 
en man på hundra är i stånd att före
ställa sig den utlakande, förtorkan
de långtråkigheten i det som vi kalla 
hemliv. 

Låt oss taga en vanlig arbetare. 
Hans hustru måste gå upp tidigt för 
att göra i ordning hans frukost. Det 
finns en del misskundsamma män, 
som befria henne från detta åliggan
de, men de äro få till antalet. Sedan 
mannen gått till sitt dagsarbete tvät
tar hon barnen, skickar de äldre till 
skolan och tvingar den nyfödde att 
mot sin vilja somna. 

_ Därefter börjar dagens arbete; hon 
diskar, bäddar, städar, syr och lagar. 
Barnen äro tillbaka till sin middag, 
innan hon vet ordet av. Det eviga 
sölandet i vatten och potatisskalan-
det, måtte vara odrägliga! Sedan är 
det tvättning, stärkning och stryk
ning av familjens kläder och en mas
sa andra saker. Där äro också de 
dagliga hushållsbekymren, sparandet 
och knipandet och grubblet över hur 
pängarne skola räcka till på alla kan
ter, till mat, kläder, skodon, ljus, 
bränsle, hyra o. s. v. Och så kommer 
kvällen, de griniga ungarna skola 
roas och familjeförsörjaren pysslas 
om och försättas i gott humör. 

Det är dagsprogrammet året runt. 
Det finns tusentals små mödrar, som 
släpa och arbeta utan uppehåll hela 
sitt liv, ända tills de fullständigt ut
slitna i förtid skördas av döden. 

De äro ofta lyckliga över att få 
dö, ty deras slit är en blandning av 
all tänkbar jordisk möda med barn
sängar .och barnskötsel som extra 
tillsats. Att föda och sköta ett barn 
är redan det ett underverk av fysisk 
styrka, som ingen man skulle kunna 
åstadkomma. Dessa små tjänarinne-
lösa mödrar arbeta sexton av dygnets 
tjugufyra timmar och efteråt äro de 
ofta för trötta för att kunna sova. 

Mödrarne i den klass, där man 
håller tjänarinna, föra en ännu trå
kigare tillvaro. Hela dej-as liv går 
åt till att. hålla sig uppe, att bevara 
skenet av välstånd och förnämitet. 
De tillhöra radiolyssnerskornas kate
gori. De förtvina i vardagens gråa 
tråkighet. De ha inte tid att läsa en 
bok, att tänka, sedan de genomkäm
pat sin kamp med vardagens små-
bestyr. 

Det är svårt att fixera en inkomst 
vilken gör en husmor till en fri va
relse, ty hennes utgifter växa for
tare än inkomsten. Jag känner kvin
nor, som fått sitt nervsystem förstört 
av hushållsbekymmer, fastän famil
jens inkomst skrivits med femsiff-
rigt tal. De ha föga glädje av livet, 
sedan deras barn blivit gifta. 

Det är den lilla modern, som bär 
hemmets stora börda. Hennes arbe
te blir aldrig färdigt. Dess kompli
cerade beskaffenhet kan göra henne 
galen, men det är icke så omväxlan
de att det blir roligt. Trälgörat är 
alltid detsamma. Det finns ingen 
växling i dessa evigt återkommande 
sysslor. Därför måste varje medlid-
sa.m och kärleksfull make vara vist 
uppfinningsrik som äkta man. Hans 
dap- är växlande. Hennes enformig. 
Hon är i större behov av omväxling 

(Eftertryck förbjudes.) 

Den rätte personen 
på den rätta platsen. 

Av F RIGG A CABLBEBG. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

När den ryktbare fornforskaren 
och statsmannen sir A. H. Laynard, 
i engelska parlamentet i ett tal den 
15 januari 1855 yttrade, "att en lyck
lig utgång måste bliva den oundvik
liga följden av att den rätte mannen 
förordnades att fylla den rätta plat
sen , så var detta en av de förnufti
gaste principer -som någonsin utta
lats i ett parlament.. 

Då vi tillåtit oss att ändra ordet 
man till "person", så är det där

för att principen nu — anno 1924 
— även gäller kvinnan. Så långt 
tillbaka —- 3/4 sekel — som Lay
nard uttalade de nämnda orden hade 
kvinnan ännu så ringa betydelse in
om stats- och samhällslivet, att han 
är ursäktad för sin synpunkt. Hen
nes enda rätta plats var inom hem
mets fyra väggar, inom sällskapsli
vet^ och på scenen. "Nöjets präst.in-
na är en titel med urgamla anor. 

Huru tillämpas i allmänna livet 
piinciperna: den rätta personen på 
den rätta platsen? vare sig det gäller 
val till riksdagens kamrar eller le
dande platser inom stats- och sam
hällslivet, eller alla dessa poster i 
styrelser, nämnder och kommittéer 
i kommunala, sociala och filantro
piska institutioner. 

En intresserad person som vill stu
dera våra statistiska årsredogörelser 
eller ännu enklare våra storstäders 
adresskalendrar, kan ej undgå en del 
överraskningar och måste ofta fråga 
sig själv: "Nej, sitter han där — vad 
begriper han av sådant? Eller om 
en kvinna: har hon några intressen 
utom de rent personliga? Eller: har 
hon någon insikt i sociala frågor?" 

vänder er kanske till någon — Ni 

än en åker av rägn. Hon förstår 
otta inte vad det är, som torkar ut 
hennes hjärta, hennes sinne och själ, 
att det är tråkigheten i hennes till
varo. 

Hur hon hatar denna karusell av 
måltider. Frukost, middag, kväll! 
Frukost, middag, kväll! Alla fa
miljemedlemmarna buttra, trumpna, 
kinkiga. Hennes; osjälviskhet anses 
naturlig och given. Hennes själv
uppoffring får sällan sitt svar'i de 
andras tacksamhet. Hennes sjuk
dom kommer till besvär för hela hu
set Hon får knappast lov att dö. 

Ar det underligt, om hon längtar 
etter livgivande flöden utifrån? I 
sin uttröttade kropp har hon en le
vande själ, som längtar efter veder
kvickelse. Detta är det centrala my
steriet i det häpnadsväckande under
verket, den eviga Modern. 

Hon ger alltid utan att få något 
igen. Var icke för hård mot henne! 
Låt henne få en glimt av skönhet, 
glädje och behag. Ett litet nöje ka
star en lång ljus stråle in i den lilla 
moderns gråa liv. Tråkigheten sväl
ter ihjäl själen. Det är bättre du 
slår din hustru till döds än att du 
svälter ihjäl henne. 

invigd och ber om upplysning i dessa 
för er dunkla förhållanden. Svaren 
bruka utfalla olika, t. ex.: "Vi be
hövde ett namn med klang i styrelsen, 
och ett par ordnar gör sig så bra i 
ordförandestolen". — "Han har pän-
gar och sådana behövs ju alltid", 
'han förstår att representera" och så 

nästan alltid: "Han , tillhör partiet 
med liv och själ." 

Om kvinnorna — obs. att frågor 
endast framställts där anledning till 
undran förefunnits — finnes i min 
erfarenhet endast två svar. Det ena 
lyder: "Hon är .så hygglig och brå
kar inte" samt det andra: "Hennes 
man är en så framstående kommunal
man". Det är inte fråga om hennes 
kapacitet — det gäller kanske en 
barnavårdsinstitution, eller ett säll
skap för frigivna fångar e. d. —-
Hennes val är ämnat som en upp
märksamhet åt den äkta maken. 

En personlig erfarenhet från för
ra sommaren må illustrera förhållan
dena. Under ett uppehåll på landet 
företog jag en dag en promenad i 
sällskap med. en vän, en på platsen 
bosatt f. d. sjuksköterska, då vi från 
en skogsdunge invid vägen vi hade 
att passera hörde röster, prat och 
skratt. Da vi kommo närmare sågo 
vi en äldre man ligga redlös på mar
ken, till hälften i diket, omgiven av 
en hop ynglingar, som tydligen 
skämtade med honom. Just som vi 
passerade hörde vi mannen utbrista: 
Skäms I inte, pojkar, å skoja med 

mig? ~\ eten I inte att ja' ä skolråds
ledamot?" 

Hur har denne man kunnat bli in
vald i skolrådet? fragade jag min 
vän, det kan näppeligen vara för in
sikt i skolfrågor eller intresse för 
ungdomens fostran? 

— Nej, svarade hon med ett ve
modigt leende, insikter har han inga, 
men han har ett högt taxerat hem
man. 

Jaså — därför! 

Rikedom och samhällsställning 
dessa tva stora förmåner — äro na
turligtvis ingen diskvalifikation för 
skötandet av en förtroendepost, men 
de måste gå hand-i-hand med en 
överlägsen personlighet, karaktär 
och sakkunnighet och ej undanskym
ma dessa. 

Och när klander riktas mot per
soner so.m svika andras förtroende 
och ej fullgöra sitt värv till det all
männas bästa, så borde klandret även 
drabba de personer eller korporatio
ner som vid valet ej visat bättre om
döme, ej kunnat skilja på vad som 
är väsentligt eller oväsentligt. 

I de länder där kvinnorna länge 
halt politisk rösträtt — i Wyoming 
sedan 1869, i Kolorado sedan 1876, 
i Idaho och Utah sedan 1896 — har 
man gjort den erfarenheten att kvin
norna vid val av representanter till 
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senaten mest fästa sig vid kandida
tens personliga egenskaper såsom he
der, rättrådighet och känsla av med
borgaransvar. Det är ju att önska 
och hoppas att denna erfarenhet må 
stärkas och utsträckas tills den ge
nomsyrar all världens väljarekårer 
och gör sir Laynards ord till san
ning, angående villkoret för en lyck
lig utgång av samhällsarbetet. 

Må en liten allegorisk bild illu
strera denna betraktelse. 

I en stuga på landet arbetar mor 
for att ordna och skapa trevnad för 
de sina, för make och barn. Sina 
döttrar har hon omkring sig, syss
lande med olika värv: sönerna äro 
utanför i den välskötta trädgården 
med dess grönsakssängar och blom
sterrabatter. Hon älskar sin trädgård 
och sitt arbete där. Men va.d ha sö
nerna därute funnit på? Ropen och 
skriken bli allt vildare, men hon 
tröstar sig med vetskapen: "pappa 
är ju hos dem". — Hon vet att han 
ogillar om hon lägger, sig i deras åt
göranden och svarar vanligen att poj
kar äro pojkar". — Då hon en gång 
invände, att de därför icke behövde 
vara vilddjur, bad han henne att 
"sköta sitt och inte befatta sig med 
vad hon inte begriper, varpå han låste 
dörren om henne. — Skrämd av 
b :IIret och klagoropen tiggde hon att 
få komma ut, men förgäves. Slut
ligen blev hennes förtvivlan så stor 
att hon, med döttrarnas hjälp spräng
da» låset. 

Den syn som mötte hennes ögon 
fyllde henne med fasa: sönerna blö
dande och stympade, vridande sig i 
plågor på marken, trädgården plund
rad och ödelagd, inte en ros kvar, 
inga grönsaker, inga skuggande 
krukväxter. Kreaturen hade brutit 
sig ur ladugården o::h av skrämsel 
lupit till skogs, hönsgården var tom 

Hemmets t idning 
— ar — 
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Bortgångna 
märkeskvinnor. 

I sitt hem i Stockholm avled den 
27 dennes f. d. skolföreståndarinnan 
fi öken Sigrid Budebeck i den höga 
åldern av 92 år. 

Fröken Rudebecks livsgärning är 
alltför väl känd inom Göteborgs sam
hälle. att en närmare redogörelse 
skulle vara påkallad. Den skola, 
hon grundat och utvecklat till en 
mönsterinstitution för vår kvinnliga 
ungdoms uppfostran, och som allt
jämt bär hennes namn, utgör det 
vackraste vittnesbördet om hennes 
ivsverk och skall låta minnet av det

samma fortleva långt, långt in i 
framtiden. 

• 

En av den svenska sångens allra 
största konstnärinnor, operasånger
skan Caroline Ostberg avled den 27 
februari i Stockholm. 

För en äldre generation represen
terade den bortgångna det yppersta 
i sitt fack. Såväl stämmans skön
het som framställningens dramatiska 
uttrycksfullhet förlänade hennes pre
stationer en betagande glans. Sedan 
hon år 1906, vid 52 års ålder, läm
nat scenen ägnade hon- sig länge åt 
pedagogisk verksamhet, tills ohälsa 
och ekonomiska bekymmer bröt mot
ståndskraften och sänkte bitterhetens 
mörker över hennes levnadsafton. 
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PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

OC.3bicl&zsj3n 
Hovjuvelerure. Ö. Hamni>. 41. 

och fågelsången hade förstummats. 
Hon hämtade vatten ur källan, linne 
ur skåpet och började förbinda såren. 
Flickorna hjälpte henne, hämtade 
vatten och biträdde vid forslandet av 
de sårade in i huset. Sedan började 
hon med hjälp av döttrarna samt de 
av sönerna, som hade krafter därtill, 
att återställa den förstörda trädgår
den, gräva på nytt, så och plantera 
på nytt — när skulle hon få skörda? 

Men var var de sårades fader un
der allt detta? Han som borde ha 
avvärjt sönernas slagsmål? 

Han satt vid sitt skrivbord med en 
stor hög papper framför sig för att 
skriva ett förslag till världsfreds-
traktat. Han tuggade pennskaftet i 
djupt begrundande om han skulle 
skriva § med svart eller rött bläck. 
Den bredvidstående papperskorgen 
var till brädden fylld av makulerade 
pappersark. Han var så försänkt i 
tankar att han ej hörde hur hans hu
stru klagade över att hon till midda
gen varken ägde mjölk, ägg ellei 
grönsaker. 

Hur skulle det månne ha varit om 
i detta fall den rätte mannen över
vakat de ungas fostran och trädgår
dens skydd? tänkte mor, när hon 
gick tillbaka till sina tomma grytor 
och sina lemlästade söner. 

Uvå sonetter. 
Av 7obn Milton. 

Den blinde skalden. 

(Översättning från engelskan.) 

I. 

/ mörker sänkt, långt förr än ålderns höst 

Min styrda bräckt och gjort min ande svag, 

Jag sporde: »Vredgas Herren Gud, att jag 

Nu nödgas bära gagnlöst i mitt bröst 

Mitt enda pund, som dock det var min tröst 

Att bruka? Kräver då hans stränga lag 

Dagsverke utav den, han vägrar dag?» 

Då svarar tålamodets milda röst: 

»Vad är väl mänskoverk för Himlens Gud? 

Bär tåligt du det ok, han lägger på, 

Det ock är tjänst. — Se över änglarne 

Han tronar. Tusen skynda på hans bud 

Rastlöst kr'ng lind och hav, och de, som stå 

Uti förbidan, tjäna även de.» 

II. 

Tre år förrunnit, broder, sen den dag, 

Då ljuset från min väg försvann. Jag ser 

Ej sol, ej måne eller stjärnor mer, 

Ej mina vänners, mina käras drag. 

Dock utan knot emot min Guds behag 

Jag lever nöjd, och mörkret slår ej ner 

Mitt mod, mitt hopp. — Vad är, som kraft mig ger 

Att bära lugn min lott, trots ödets slag? 

Så spörjer du. — Nåväl, se här mitt svar: 

Jag mina ögons syn som offer bjöd 

/ ädelt värv, i frihetens försvar, 

Det minnet, under mörka vandringsdar, 

Tillfyllest är till ledning, ljus och stöd. 

Märta Nilson. 

Frälsningsarméns grundläggare i = 
Sverige, kommendör Hanna Ouch-
lertony avled den 28 februari i 
Stockholm i en ålder av 86 år. Det 
är en betydande plats i en världs-
famnande rörelse som den nu bort
gångna med levande innerlighet fyllt 
i vårt land. H en nes död torde även 
i denna stora religiösa-filantropiska 
organisation betyda en känbar för
lust, som det blir svårt att ersätta. 

Gnugga afdrig b omuffs— 
euer finneéyger, doppa dem 

upprepade gånger i LUX 
Tvättning är icke endast rengöring av 

kläderna — för ekonomiens skull måste man 
undvika slitning även vid tvätten. 

Förr i tiden gnuggade husmödrarne sina 
bomullss och linneplagg, tills dessa blevo 

t  rena, och följden blev, att plaggen sletos 
mera vid tvättning än vid användning. De 
gnedo tvål direkt på tyget — annars fingo 
de intet lödder. 

Bomull och linne fordra lika omsorgs* 
full tvättning som siden. Gnidning med 
tvål — för övrigt all gnidning — skadar tyget 

som blir hårt och gult. 

Lux är ren tvål i genomskinliga flingor, 
som vispas till ett kraftigt lödder. Doppa 

plaggen upp och ned i löddret, varvid 
smutsen dragés ur. Ingen slitning. 
Om Ni sätter värde på Edra bomulls« 
och linneplagg, tag väl vara på dem i 
tvätten: låt Lux ansvara för dem. 
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rs medel a e/' e"ski,da 

En elegant visitväska 
som hedrar sin ägarinnas smak 
köper Ni fördelaktigast hos > 

Jvfui Å. Qanui 
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rekommenderas. 

Tillskärning och provning^ 

fredsrörelsen. 

Författarinnan fru Elin Wägner 
höll den 25 febr. på inbjudan av 
"Frisinnade Kvinnor" i Göteborg ett 
1 redsföredrag. Även om man icke 
kan dela fru Wägners åsikt att 
världssituationen just nu lovar en 
fredlig utveckling har man dock an
ledning tro att den kompromissfria 
fredsrörelse, som hon och hennes me
ningsfränder företräda, i framtiden 
kommer att bli en segrande makt. Den 
hämtar nämligen sin styrka ur en 
outtömlig källa — den kristna reli
gionen. 

Lampskärmar 
Lampskärmställi .  — » M i i i i i n y d f  

Alla tillbehör 

I "|S?tePr|ser 
Största urval. 

A/B FERD. LUNDQUIST & rn 
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på isen. 
Att gå på havet är ingen vardaglig 

upplevelse. Allra minst i våra fuk
tiga trakter. Men i år har det ovan
liga inträffat att den stränga och 
ihållande vintern bundit vattnet 
långt ut till havs. Man promenerar 
fram såsom på ett golv över det dju
pa blå, vandrar ända ut till den upp
brutna rännan, står med andra ord 
mitt ute i segelleden och hälsar de 
ankommande fartygen. 

Därute på isen är en värld för sig. 
I solsken och vindstilla drar den pu
blik som ett offentligt nöje, men i 
dag blåser vädret kallt från sjön, och 
den frusna marinen verkar nästan 
arktiskt öde. Under fötterna ligga 
isvidderna gråvita och snöpudrade. 
Ytan har ställvis samma bildningar 
som fjällen på en fisk — små krus
vågor som frusit fast tätt, tätt över' 
varandra. Däremellan ligga blan
ka, förrädiskt hala ytor och framför 
Långedrag ser man ännu den långa 
sandade gatan från motorcykeltäv
lingen. 

Man går till fots till Brännö, till 
Asperö, till Styrsö och de andra små 
sommaröarna därute. Här och där 
invid lägena har man huggit upp 
små vakar i isen och står tålmodigt 
och väntar att den på en trädkvist 
upphängda reven skall bugna under 
ett napp. Männen stå och stampa 
eller gå med händerna i fickorna runt 
om de små vakarna för att hålla sig 
varma. Tvång eller ett levande varmt 
intresse — något annat kan icke loc
ka till fiske en bitande vinterdag 
som denna. 

Ute i den issörjiga rännan sträva 
ett par motorbåtar fram. Det går 
inte fort, fastän både segel och mo
tor dra allt vad de orka. Då ha is-
jaktsseglarna det förligare. Det ser 
ståtligt ut, när de med brusande fart 

skära fram på sina bredmedade jak 
ter. När de susa tätt förbi, blixt" 
snabbt och med ett skrapande ljud 
som krossade de nattgammal is under 
kölen får man ett begrepp om att det 
icke vore nådigt att komma i deras 
väg. De äro isens automobiler så
som skridskoseglarna kunna sägas 
vara dess cyklister. 

y år skärgård ser sällsam ut i detta 
tillstånd. Inte glad. Endast mer 
urtidsaktig än någonsin. Ett nästan 
öde igenfruset land, gråtonat, livlöst 
och strängt. Och man glades över 
att den bemärkelsenatt redan är pas-
s rad, då Peter Katt kastar sin heta 
sten i sjön. Ty denna natt bryter 
vinterns välde och löser ånyo det 
bundna element, vars svall och färg 
ger liv och friskhet åt våra fattiga, 
älskade skär därute. », 

/—e A—r. 

Sommarhemmet Björhåsens 
försäljning. 

Vi fästa härmed våra läsares upp
märksamhet på den försäljning av 
handarbeten m. m. som onsdagen den 
5 mars äger rum i huset N. Allégatan 
8, tredje vån., till förmån för det av 
fröken Beatrice Dickson till industri-
arbeterskor skänkta sommarhemmet 

Björkåsen i Landvetter. 
Som bekant är det ett synnerli

gen behjärtansvärt ändamål Björk-
åsen fyller, nämligen att mot en myc
ket låg avgift bereda våra industn-
arbeterskor möjlighet att i en härlig 
natur och på de bästa kost- ooh bo
stadsvillkor njuta några sköna se
mesterdagar. Försäljningen, vars be
hållning till större delen använd« 

till stipendier åt sjuka och medellösa 

för vistelse å Björkåsen, tager sin 
början kl. 12 p. d. med andaktsstund 

av fröken Beatrice Dickson samt av 
slutas kl. 8 e. m. av kyrkoherde Gar 

Petersson. 

Så länge vi hava en hemligt 
oss själva, är den vår långe, ® 
när vi omtala den, bliva vi dess 

gar. 
II. C. Andersen• 

* 

Av »11, tecken till et' 
hjärta och ett klent huvud ar 

heten för otro det tillförlitlig3 

osvikligaste. 
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Oppriktigbet 

Av BEATRICE ZADE. 

II. 

av \tt min lilla aperçu i n:r 3 
g vinnornas Tidning mottagits så 
vänligt, har glatt mig mycket, och 
jag tackar nu både "Syster Jane" 
och dem, som tillskrivit mig priva

tim. för all förståelse. 
Mina reflexioner i ämnet upphörde 

emellertid icke med det frågetecken, 
som avslutade artikeln i n:r 3. In

nan jag anser clem kuuna samman
fattas till verkliga erfarenhetsrön, 

må det tillåtas mig att berätta en 

annan upplevelse. 
Jag har lärt känna en ung flicka, 

som sedan någon tid tillbaka slutit 
sig till mig med en varm, hjärtlig 
vänskap. Hon ger mig dagligen 
större eller mindre bevis på densam
ma, och det är omöjligt att tvivla på 
hennes uppriktiga tillgivenhet. Då 
hon dessutom är en vacker, fint bil
dad, begåvad och karaktärsfast ung 
dam, ser jag henne gärna i mitt säll

skap. 
Hennes föräldrar äro döda, men jag 

vet, att deras hem varit föga harmo
niskt. Någon förmögenhet att tala 
om lia de icke efterlämnat åt sitt en
da barn. Min unga väninna skall 
bli konstärinna. Hon har genom
gått akademien och redan börjat gö-
ïa sig bemärkt som skulptris. Hen
nes lärare påstå, att hennes anlag ge 
stom förhoppningar för framtiden, 
len för att verkligen ernå något på 
konstnärsbanan måste man, som be
kant, äga vänner och gynnare. En 
sådan sällsynt stor och originell un
dantagstalang, som erövrar världen 
utan några relationer, har min vän
inna säkerligen icke. Likväl vore 
det att beklaga, om hon ej finge til» 
fälle att vidare utbilda sin begåv-
ning, ty konsten är hennes livs för
nämsta innehåll. 

^ i hade i början icke alls träffats 
i sällskapslivet, utan ständigt varit 
tillsammans på tu man hand. Min 
nya, väninna brukade komma till mig 
vid tedags, hämta mig till en prome
nad eller gå med mig på museerna, 
"fog hade aldrig märkt annat, än att 
kon varit snäll och vänlig, glad och 
hjälpsam. 

-för ett par veckor sedan såg jag 
I hfflnes lilla ateljé en mycket lyc-

ad träskulptur och uppmanade hen-
® att sälja den. Hon anförtrodde 
mig då, att hon redan förgäves gjort 
åtskilliga försök i det syftet. Nu 

w tiden har just ingen råd att köpa 
°nstverk. Den affär, som förut 
ru ai^e avsätta min väninnas och 

Speciellt framhålles: 

allt i svarta 
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vitt ocfr~1aTfert. 

hennes kamraters små arbeten, de
ras bronsfigurer, etsningar, akvarel
ler o. s. v., hade förklarat, att den 
ej kunde ta emot en så pass dyrbar 
sak som ifrågavarande träskulptur. 
A andra sidan behövde min väninna 
nödvändigt pengar, då hennes kassa 
var sa gott som tom. 

•lag beslöt att hjälpa henne och 
lyckades verkligen intressera en myc
ket förmögen bokförläggare för hen
nes konst. Han har alltid haft för 
vana att understödja lovande unga 
konstnärer, om ej på annat sätt, så 
genom inköp av deras alster. 

En vacker dag begåvo vi oss till 
ateljén, den rike bokförläggaren och 
jag. Min väninna visste, att vi 
skulle komma, och öppnade själv 
dörren. Jag såg henne betrakta den 
gamle herrn med kallt kritiska blic
kar och blev mycket förvånad över 
hennes sätt att taga emot honom. 
Hon var påfallande kort och kärv, 
bad honom ej sitta ned, ville knap
past visa honom sina skisser eller 
arbeten och svarade honom så ovän
ligt, att han snart nog avlägsnade 
sig utan att ha bestämt sig för något 
köp, ehuru det var tydligt, att både 
träskulpturen och ett par gipsutkast 
i högsta grad intresserade honom. 

När vi blivit ensamma, återfick 
min väninna genast sitt vanliga älsk
värda väsen. Hon tryckte mina hän
der, skrattade och pratade. Jag 
kunde naturligtvis ej låta bli att frå
ga varför hon betett sig så avvisande 
mot den snälle gamle herrn. Hon 
ryckte endast på axlarna och förkla
rade, att han från början gjort ett 
osympatiskt intryck på henne. Ja, 
men det får man väl ej utan anled
ning visa så där öppet, menade jag. 
Då spärrade den unga konstnärin-
nan upp sina vackra, mörka ögon. 
Det var tydligt, att hon kände sig 
besviken på mig. Skall man ej fram
förallt vara sann? stod det tydligt 
att läsa i hennes undrande blickar. 
Och utan omsvep sade hon mig, att 
hon anser låtsad vänlighet vara 
hyckleri, således ovärdig en ärlig och 
storsinnad människa. Jag teg, ty 
var och en har ju rättighet att själv 
bestämma sitt sätt emot andra, och. 
dessutom övertygas väl ingen genom 
förmaningar, åtminstone ingen, som 
behärskas av förutfattade åsikter. 

Men sedan har jag ofta haft till
fälle att iaktta min unga väninna i 
umgänget med människor. Hon 
handlar faktiskt efter principen att 
låta sitt yttre uppträdande klart 
återspegla de inre känslorna. Om 
hon tycker bra om en person, visar 
hon sig vänlig, älskvärd och före
kommande; mot den, som av en eller 
annan orsak uppväckt hennes miss
hag, är hon däremot ytterst från
stötande och ovänlig. 

upp bav-

luntt» tanter starka? 
JSagra reflektîoner i en aktuell fråga. 

Av RÖDA KORS-SYSTER. 

^ 1 . : . _ „ " * BL7 c  

Finns det någon möjlighet för oss, 
som ha vården om egna eller andras 
barn oss anförtrodd, att bygga upp 
deras tänder starka? Den frågan ha 
de flesta av oss gjort sig otaliga gån
ger, och man har sagt sig själv, att 
genom att i tid låta laga alla ska
vanker skall det väl lyckas. Man 
har hoppats att ett eller två årliga 
besök hos tandläkaren, varvid alla 
hål omsorgsfullt plomberats, skulle 
råda bot för tandrötan, denna öde-
läggare av barnens och de ungas tän
der. Men är det månne nog att låta 
plombera tänderna? Här måste litet 
var av erfarenhet med ledsnad svara 
nej! Det är visserligen oändligt vik
tigt, att hål bli lagade och lagade 
i tid, d. v. s. medan de ännu äro små, 
men det räcker inte vare sig med 
detta eller med daglig borstning av 
tänderna, det kommer man snart un
derfund med . Det fordras någonting 
mer. 

Huruvida modern redan medan hon 
bär barnet i sitt sköte, kan öva nå
got inflytande på dess tandbildning 
genom att se till att speciella tand-
näringsämnen (kalksalter, vitaminer) 
rikligt ingå i hennes föda denna tid 
är väl troligt, om än inte till fullo 
vetenskapligt klarlagt. Om det där
emot alls hjälper att intaga artifi
ciella preparat, t. ex. artificiella kalk-
salter i samma syfte är ännu en out
redd och mycket omtvistad fråga-
Tills vidare få vi väl nöja oss med 
att söka utröna vad modern kan göra 
för att stärka tandbildningen hos sitt 
barn sen det kommit till världen. 

Liksom allt annat hos barnet är 
naturligtvis ett gott eller dåligt tand
anlag i viss mån ett arv. Lyckligt
vis kunna vi dock, som bekant, när 
det gäller kroppsliga anlag, liksom 
medfödda egenskaper, åtminstone 
delvis påverka denj. 

Jag har nu i alla fall styrt om, att 
den vackra träskulpturen blivit såld. 
Men i tysthet befarar jag, att denna 
begåvade, duktiga flicka icke kom
mer att vinna det erkännande i sitt 
yrke, som hon förtjänar. Och med 
ett litet stygn i hjärtat säger jag 
mig: det är hennes omutliga upprik
tighet, som står i ljuset för hennes 
lycka. Måste det vara så? — 

På de senare åren har man alltmer 
kommit underfund med att — för att 
barnakroppen skall kunna växa sig 
riktigt stark och kraftig — så måste 
det särskilt under uppväxttiden i 
riklig mängd i födan ingå en sorts 
näringsämnen, kallade vitaminer. 
Dessa anses av moderna läkare vara 
särskilt nödvändiga för tand- och 
benbildningen hos barnet. Vitami
ner ingå talrikt i smör, fet mjölk och 
grädde (särskilt de tider korna gå på 
gräsbete odh en tid efteråt), vidare 
i grovt bröd, opolerade risgryn, de 
flesta mörka grönsaker, tomater, apel
siner, citron m. m. samt i fiskoljan. 

Redan vid omkring 7 månaders ål
der ger man%iumera, i modern barna
vård, (och just av ovannämnda skäl!) 
småttingarna några teskedar frukt» 
mos eller grönsakspuré el. dyl. i stäl
let för ett och annat mål av den förr 
som allena saliggörande mjölken 
samt en och annan tesked ur frukten 
direkt prässad (alltså okokt!) apel
sin- eller citronsaft, tillsatt med litet 
socker; d. v. s. näringsämnen, som 
bevisligen stärka deras tand- och ben
bildning. Litet längre fram få de 
börja gnaga på hårda skorpor och 
så småningom även på knäckebröd. 
Så fort de kunna tugga ordentligt 
borde envar tillhålla sina barn att 
äta ett stycke tjockt knäckebröd, ej 
delikatessbröd! till varje måltid. Ett 
sådant tvång, även om det i början 
orsakar gnäll och missbelåtenhet, 
komma barnen att välsigna längre 
fram i livet när de lärt sig inse den 
goda nytta det gjort dem. Ty utom 
det att grovt knäckebröd är synner
ligen rikt på näringsämnen för tän
derna, så är själva ansträngningen 
med söndertuggandet av stort värde, 
ty tänderna stärkas genom tuggning 
av hårdtuggad föda på samma sätt 
som våra muskler ju stärkas genom 
daglig träning. 

Men! Det hjälper inte mycket att 
på ovan beskrivna sätt söka stärka 
tänderna om man icke också sätter 
stopp för det ideliga snaskandet på 
gotter. Det är rent bedrövligt att se 
hur mycket sötsaker barn nu för ti
den konsumera, och märkligt nog ser 
det ut som om det vore sämst ställt 
härvidlag i de enklaste hemmen, där 
man ofta är oförklarligt släpphänt 
när det gäller att tillfredsställa bar
nens gnäll efter gotter. 

I allmänhet har man nog för sig, 
att det är de hårda karamellerna, 
som utgöra den största faran för tän
derna, under det att allt vad choklad 
heter betraktas som relativt oskyl
digt. En framstående tandläkare har 
emellertid nyligen bestämt påstått, 
att det är den sockrade chokladen som 
innbär den största faran då den i 
allra högsta grad alstrar den för tän
derna så ödeläggande mjölksyran. 
Låt oss därför med all kraft söka 
bortarbeta gottlystnaden hos våra 
barn! 

När det är fråga om klena barn 
(och hur lätt bli inte barnen klena 
"bara" efter en förkylning!) så gäl
ler naturligtvis vad som ovan sagts 
om födan i ännu högre grad. Under 
våra barns klenhetsperioder tycks det 
dock var långt ifrån nog med detta. 
Det behövs liksom ett överskott av 
vissa näringsämnen, och det få de 
bl. a. genom intagande av fiskolja. 
Säkert skulle vi göra barnen en 
ovärderlig tjänst om vi, under och ef
ter varje klenhetsperiod, som upp
stått genom t. ex. förkylning, skro
fulös, någon smittosam s. k. barn
sjukdom o. dyl. — då deras tänder 
ofta taga synbar skada! — läte dem 
ta in den gamla beprövade fiskoljan 
utan att ta hänsyn till de äldre bar
nens ev. gnäll över att den smakar 
illa. Eörövrigt finns det nu en rik

tigt "god" (om man kan tala om god 
i detta sammanhang!) fiskolja, som 
heter Jecoo'ol, som de svälja utan 
svårighet. Det är mycket välgörande 
och verkar, enl. undert. erfarenhet, 
fortare än den vanliga fiskoljan. Re
dan efter intagandet av ett par fla
skor inträder hos barnen mera jäm
vikt till lynnet varjämte aptit och 
sömn förbättras. Många barnläkare 
gå ännu längre, sägande att alla 
barn, oavsett om de äro klena, borde 
ha fiskolja en längre tid vinter och 
vår. Ja, jag har t. o. m. hört en 
läkare en gång ordinera åt ett barn 
med mycket dåliga tänder oavlåtlig 
medicinering med fiskolja under ett 
helt år! 

Skulle man alltså på detta sätt — 
och det är flera framstående barn
läkares såväl som erfarna tandläka
res mening! — kunna stärka barnens 
tänder så är det inte en dag för ti
digt, att vi mödrar ta i tu på allvar 
med den uppgiften. Föräldrar äro 
många gånger otroligt slappa, när 
det gäller barnens tandvård, och ändå 
borde de av egen erfarenhet väl veta 
vilket utomordentligt stort inflytande 
tänderna ha på hela vårt välbefin
nande, det kroppsliga såväl som det 
andliga. Ty det är icke blott en fy
sisk utan även i hög grad en psykisk 
sak, detta med tänderna. 

mhxLcJv 
morgon 

Qöieborg, 

ffförfiifig-

ttt utställnings 
minne. 

iiyu . ordberg hade fått ett helt 

morn/11 rRSSe * som vaknat en 
framf"1 ^ tillfälle hon stod 

®örkab°S^e^n °C^ fäste upp sitt 
^ordb ar ~~ tillfälle, varvid fru 
et °ch r& sina bästa idé-

^et huvVigett ^ Seniom£ick 
^<Wi Sa^ïlga 1 dagens, program. 
te ä11 till V ^ strä°ltte sig vida läng-
^§entincr C a^ens matsedel och rörde 
^der 4. *fer e^er mindre än att 
två m®8 ngen hyfa ut ett eller 

^Verflödi ^errsk'aPet Nordbergs 
°eh kök v' n°ra v^ng om fyra rum 

i v 1(irn,et av två historiska 
va«astaden. 

Idén var ju blixtrande kvick och 
inte oäven, ty fru Nordberg hade 
hört, att nästan hela staden ungefär 
samtidigt fått densamma vackra in
givelsen att gästfritt och mot valuta 
upplåta sina hem för den väntade 
främlingsströ-mmen. 

Slutligen passade sig det hela så 
bra — något, som "det hela" alltid 

gjorde till fru Nordbergs idéer — 
barnen voro under sommarlovet skic
kade till släktingar på landet. Vå
ningen stod öde och tom och liksom 
skapad att förvandlas till ett pen

sionat. 
Mannen var inte vidare hågad pro

selyt till sin bättre hälvts idé, men 
som han samtidigt var ohågad att 
"kollidera skarpt" i .sommarvärmen, 
drog han sig ur spelet genom att ge 
henne fria händer att sköta saken 

efter eget huvud. 
Och saken blev skött. Det är med 

idéer som med väggohyra —- de åter

komma. 
En förmiddag vandrade sålunda 

fru Nordberg upp till byrån, där 
rum skulle anmälas, och blev mycket 
vänligt anmodad att sitta ned på en 
stol framför ett bord, bakom vilket 
satt en dam, som troligen sett några 
tusentals personer sitta på samma 
stol i samma ärende som fru Nord
berg. 

Först när denna kom ned på ga
tan, fick hon klart för sig, att hon 
hyrt ut tre rum. med ungefär hur 
många bäddar som helst — och att 
hon begått en dumhet. 

Tänk, om vii få huset alldeles fullt! 
tänkte hon. — Ocli vad skall Carl 

säga! 
Men Carl sade. ingenting. Varje 

gång fru Nordberg började tala om 
utställningen, svarade herr Nord
berg ungefärligen med ett: Guds 
frid, yxskaft. 

Och fru Nordberg tröstade sig. Det 
blir ju bara under en månad, sade 
hon sig själv — och Carl får väl 

finna sig! 
Och fullföljande denna trösterika 

tanke, började hon arrangemangen, 
varigenom herr Nordberg en dag 
fann sig berövad: 1) sin engelska 
järnsäng; 2) sin rakspegel; 3) den 
schäslong, varpå han brukade sova 
middag; 4) sin lavoar. Och fick han 
i deras ställe: 1) en sovstol, vari han 
låg halvvägs ute på golvet med alla 
sina extremiteter; 2) en tamburspe-
gel från jungfrukammaren, som 
hårdnackat vägrade att återgiva hans 
naturliga drag; 3) ingenting; 4) en 
sockerlåda med ett zinkfat och ett 
rött skynke framför. 

Han sökte visserligen framföra 
klagomål, som dock aldrig nådde ve
derbörande, vilken än befanns klätt
rande på trappstegar, i färd med att 
sätta upp gardiner eller portiärer, 
än röjde upp i garderober och skåp, 
än var nere i tvättstugan och än — 
och detta oftast — ute i staden, där 
på ett mystiskt sätt herr Nordbergs 
tjäntsemannalön omsattes i nytt hus-
geråd. 

Först den 15 juni på aftonen in

trädde ett fridfullt lugn i den Nord
bergska våningen, där frun uppträd
de i splitterny, ljusblå toalett, övande 
sig i att göra "les honneurs" för det 
väntade utlandet. 

När herr Nordberg nu gick om
kring i sin våning, som såg ut som 
ett hotell med sköna sängar, mjuka 
mattor och präktiga lavoarer i vart
annat rum, och slutligen kom in i 
deras gemensamma nakna sängkam
mare, där frun låg på en fältsäng 
som en krigare, och herrn i en sov
stol som en skolpojke, gjorde han 
underliga reflexioner om svenskt 
folklynne i allmänhet och om sitt 
eget saktmod i synnerhet. 

Emellertid grep utställningsfebern 
hastigt omkring sig. 

En eftermiddag hörde sålunda fru 
Nordberg till sin förvåning någon 
tala högt inne i ett av rummen, och 
när hon sakta smög fram för att se 
efter, vem i all världen Carl under
höll sig med, fick hon se honom stå
ende framför trymåspegeln med en 

parlör i handen och på alla möjliga 
språk öva sig i att säga: "Jag är 
mycket glad att se er; jag hoppas 
att resan varit angenäm", o. s. v. 

Utställningsfebern hade även an
gripit honom! 

Man var nu redan i slutet av juni 
utan att fru Nordberg sett en enda 
utställningsgäst, -och utan att herr 
Nordberg fått tillfälle att stå bu
gande i tamburen och rådbråka sitt: 
"Jag är mycket glad att se er; jag 
hoppas, att resan varit angenäm", 
o. s. v. ^ 

— Det kommer inga, ska' du få 
se, sade herr Nordberg, kanske med 
ett lömskt hopp att återfå sin engel
ska järnsäng. 

Men fru Nordberg var av annan 
mening. 

— Kommer det inga, svarade hon. 
Jo, vänta du! 

Och de väntade — väntade med 
mycket tålamod dag ut och dag in. 
Såg fru Nordberg en grupp männi
skor med stora hattar eller annars 
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senaten mest fästa sig vid kandida
tens personliga egenskaper såsom he
der, rättrådighet och känsla av med
borgaransvar. Det är ju att önska 
och hoppas att denna erfarenhet må 
stärkas och utsträckas tills den ge
nomsyrar all världens väljarekårer 
och gör sir Laynards ord till san
ning, angående villkoret för en lyck
lig utgång av samhällsarbetet. 

Må en liten allegorisk bild illu
strera denna betraktelse. 

I en stuga på landet arbetar mor 
for att ordna och skapa trevnad för 
de sina, för make och barn. Sina 
döttrar har hon omkring sig, syss
lande med olika värv: sönerna äro 
utanför i den välskötta trädgården 
med dess grönsakssängar och blom
sterrabatter. Hon älskar sin trädgård 
och sitt arbete där. Men va.d ha sö
nerna därute funnit på? Ropen och 
skriken bli allt vildare, men hon 
tröstar sig med vetskapen: "pappa 
är ju hos dem". — Hon vet att han 
ogillar om hon lägger, sig i deras åt
göranden och svarar vanligen att poj
kar äro pojkar". — Då hon en gång 
invände, att de därför icke behövde 
vara vilddjur, bad han henne att 
"sköta sitt och inte befatta sig med 
vad hon inte begriper, varpå han låste 
dörren om henne. — Skrämd av 
b :IIret och klagoropen tiggde hon att 
få komma ut, men förgäves. Slut
ligen blev hennes förtvivlan så stor 
att hon, med döttrarnas hjälp spräng
da» låset. 

Den syn som mötte hennes ögon 
fyllde henne med fasa: sönerna blö
dande och stympade, vridande sig i 
plågor på marken, trädgården plund
rad och ödelagd, inte en ros kvar, 
inga grönsaker, inga skuggande 
krukväxter. Kreaturen hade brutit 
sig ur ladugården o::h av skrämsel 
lupit till skogs, hönsgården var tom 
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— ar — 
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Bortgångna 
märkeskvinnor. 

I sitt hem i Stockholm avled den 
27 dennes f. d. skolföreståndarinnan 
fi öken Sigrid Budebeck i den höga 
åldern av 92 år. 

Fröken Rudebecks livsgärning är 
alltför väl känd inom Göteborgs sam
hälle. att en närmare redogörelse 
skulle vara påkallad. Den skola, 
hon grundat och utvecklat till en 
mönsterinstitution för vår kvinnliga 
ungdoms uppfostran, och som allt
jämt bär hennes namn, utgör det 
vackraste vittnesbördet om hennes 
ivsverk och skall låta minnet av det

samma fortleva långt, långt in i 
framtiden. 

• 

En av den svenska sångens allra 
största konstnärinnor, operasånger
skan Caroline Ostberg avled den 27 
februari i Stockholm. 

För en äldre generation represen
terade den bortgångna det yppersta 
i sitt fack. Såväl stämmans skön
het som framställningens dramatiska 
uttrycksfullhet förlänade hennes pre
stationer en betagande glans. Sedan 
hon år 1906, vid 52 års ålder, läm
nat scenen ägnade hon- sig länge åt 
pedagogisk verksamhet, tills ohälsa 
och ekonomiska bekymmer bröt mot
ståndskraften och sänkte bitterhetens 
mörker över hennes levnadsafton. 

">S 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

OC.3bicl&zsj3n 
Hovjuvelerure. Ö. Hamni>. 41. 

och fågelsången hade förstummats. 
Hon hämtade vatten ur källan, linne 
ur skåpet och började förbinda såren. 
Flickorna hjälpte henne, hämtade 
vatten och biträdde vid forslandet av 
de sårade in i huset. Sedan började 
hon med hjälp av döttrarna samt de 
av sönerna, som hade krafter därtill, 
att återställa den förstörda trädgår
den, gräva på nytt, så och plantera 
på nytt — när skulle hon få skörda? 

Men var var de sårades fader un
der allt detta? Han som borde ha 
avvärjt sönernas slagsmål? 

Han satt vid sitt skrivbord med en 
stor hög papper framför sig för att 
skriva ett förslag till världsfreds-
traktat. Han tuggade pennskaftet i 
djupt begrundande om han skulle 
skriva § med svart eller rött bläck. 
Den bredvidstående papperskorgen 
var till brädden fylld av makulerade 
pappersark. Han var så försänkt i 
tankar att han ej hörde hur hans hu
stru klagade över att hon till midda
gen varken ägde mjölk, ägg ellei 
grönsaker. 

Hur skulle det månne ha varit om 
i detta fall den rätte mannen över
vakat de ungas fostran och trädgår
dens skydd? tänkte mor, när hon 
gick tillbaka till sina tomma grytor 
och sina lemlästade söner. 

Uvå sonetter. 
Av 7obn Milton. 

Den blinde skalden. 

(Översättning från engelskan.) 

I. 

/ mörker sänkt, långt förr än ålderns höst 

Min styrda bräckt och gjort min ande svag, 

Jag sporde: »Vredgas Herren Gud, att jag 

Nu nödgas bära gagnlöst i mitt bröst 

Mitt enda pund, som dock det var min tröst 

Att bruka? Kräver då hans stränga lag 

Dagsverke utav den, han vägrar dag?» 

Då svarar tålamodets milda röst: 

»Vad är väl mänskoverk för Himlens Gud? 

Bär tåligt du det ok, han lägger på, 

Det ock är tjänst. — Se över änglarne 

Han tronar. Tusen skynda på hans bud 

Rastlöst kr'ng lind och hav, och de, som stå 

Uti förbidan, tjäna även de.» 

II. 

Tre år förrunnit, broder, sen den dag, 

Då ljuset från min väg försvann. Jag ser 

Ej sol, ej måne eller stjärnor mer, 

Ej mina vänners, mina käras drag. 

Dock utan knot emot min Guds behag 

Jag lever nöjd, och mörkret slår ej ner 

Mitt mod, mitt hopp. — Vad är, som kraft mig ger 

Att bära lugn min lott, trots ödets slag? 

Så spörjer du. — Nåväl, se här mitt svar: 

Jag mina ögons syn som offer bjöd 

/ ädelt värv, i frihetens försvar, 

Det minnet, under mörka vandringsdar, 

Tillfyllest är till ledning, ljus och stöd. 

Märta Nilson. 

Frälsningsarméns grundläggare i = 
Sverige, kommendör Hanna Ouch-
lertony avled den 28 februari i 
Stockholm i en ålder av 86 år. Det 
är en betydande plats i en världs-
famnande rörelse som den nu bort
gångna med levande innerlighet fyllt 
i vårt land. H en nes död torde även 
i denna stora religiösa-filantropiska 
organisation betyda en känbar för
lust, som det blir svårt att ersätta. 

Gnugga afdrig b omuffs— 
euer finneéyger, doppa dem 

upprepade gånger i LUX 
Tvättning är icke endast rengöring av 

kläderna — för ekonomiens skull måste man 
undvika slitning även vid tvätten. 

Förr i tiden gnuggade husmödrarne sina 
bomullss och linneplagg, tills dessa blevo 

t  rena, och följden blev, att plaggen sletos 
mera vid tvättning än vid användning. De 
gnedo tvål direkt på tyget — annars fingo 
de intet lödder. 

Bomull och linne fordra lika omsorgs* 
full tvättning som siden. Gnidning med 
tvål — för övrigt all gnidning — skadar tyget 

som blir hårt och gult. 

Lux är ren tvål i genomskinliga flingor, 
som vispas till ett kraftigt lödder. Doppa 

plaggen upp och ned i löddret, varvid 
smutsen dragés ur. Ingen slitning. 
Om Ni sätter värde på Edra bomulls« 
och linneplagg, tag väl vara på dem i 
tvätten: låt Lux ansvara för dem. 
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rs medel a e/' e"ski,da 

En elegant visitväska 
som hedrar sin ägarinnas smak 
köper Ni fördelaktigast hos > 
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Tillskärning och provning^ 

fredsrörelsen. 

Författarinnan fru Elin Wägner 
höll den 25 febr. på inbjudan av 
"Frisinnade Kvinnor" i Göteborg ett 
1 redsföredrag. Även om man icke 
kan dela fru Wägners åsikt att 
världssituationen just nu lovar en 
fredlig utveckling har man dock an
ledning tro att den kompromissfria 
fredsrörelse, som hon och hennes me
ningsfränder företräda, i framtiden 
kommer att bli en segrande makt. Den 
hämtar nämligen sin styrka ur en 
outtömlig källa — den kristna reli
gionen. 

Lampskärmar 
Lampskärmställi .  — » M i i i i i n y d f  

Alla tillbehör 

I "|S?tePr|ser 
Största urval. 

A/B FERD. LUNDQUIST & rn 
goteborg. C0, 
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på isen. 
Att gå på havet är ingen vardaglig 

upplevelse. Allra minst i våra fuk
tiga trakter. Men i år har det ovan
liga inträffat att den stränga och 
ihållande vintern bundit vattnet 
långt ut till havs. Man promenerar 
fram såsom på ett golv över det dju
pa blå, vandrar ända ut till den upp
brutna rännan, står med andra ord 
mitt ute i segelleden och hälsar de 
ankommande fartygen. 

Därute på isen är en värld för sig. 
I solsken och vindstilla drar den pu
blik som ett offentligt nöje, men i 
dag blåser vädret kallt från sjön, och 
den frusna marinen verkar nästan 
arktiskt öde. Under fötterna ligga 
isvidderna gråvita och snöpudrade. 
Ytan har ställvis samma bildningar 
som fjällen på en fisk — små krus
vågor som frusit fast tätt, tätt över' 
varandra. Däremellan ligga blan
ka, förrädiskt hala ytor och framför 
Långedrag ser man ännu den långa 
sandade gatan från motorcykeltäv
lingen. 

Man går till fots till Brännö, till 
Asperö, till Styrsö och de andra små 
sommaröarna därute. Här och där 
invid lägena har man huggit upp 
små vakar i isen och står tålmodigt 
och väntar att den på en trädkvist 
upphängda reven skall bugna under 
ett napp. Männen stå och stampa 
eller gå med händerna i fickorna runt 
om de små vakarna för att hålla sig 
varma. Tvång eller ett levande varmt 
intresse — något annat kan icke loc
ka till fiske en bitande vinterdag 
som denna. 

Ute i den issörjiga rännan sträva 
ett par motorbåtar fram. Det går 
inte fort, fastän både segel och mo
tor dra allt vad de orka. Då ha is-
jaktsseglarna det förligare. Det ser 
ståtligt ut, när de med brusande fart 

skära fram på sina bredmedade jak 
ter. När de susa tätt förbi, blixt" 
snabbt och med ett skrapande ljud 
som krossade de nattgammal is under 
kölen får man ett begrepp om att det 
icke vore nådigt att komma i deras 
väg. De äro isens automobiler så
som skridskoseglarna kunna sägas 
vara dess cyklister. 

y år skärgård ser sällsam ut i detta 
tillstånd. Inte glad. Endast mer 
urtidsaktig än någonsin. Ett nästan 
öde igenfruset land, gråtonat, livlöst 
och strängt. Och man glades över 
att den bemärkelsenatt redan är pas-
s rad, då Peter Katt kastar sin heta 
sten i sjön. Ty denna natt bryter 
vinterns välde och löser ånyo det 
bundna element, vars svall och färg 
ger liv och friskhet åt våra fattiga, 
älskade skär därute. », 

/—e A—r. 

Sommarhemmet Björhåsens 
försäljning. 

Vi fästa härmed våra läsares upp
märksamhet på den försäljning av 
handarbeten m. m. som onsdagen den 
5 mars äger rum i huset N. Allégatan 
8, tredje vån., till förmån för det av 
fröken Beatrice Dickson till industri-
arbeterskor skänkta sommarhemmet 

Björkåsen i Landvetter. 
Som bekant är det ett synnerli

gen behjärtansvärt ändamål Björk-
åsen fyller, nämligen att mot en myc
ket låg avgift bereda våra industn-
arbeterskor möjlighet att i en härlig 
natur och på de bästa kost- ooh bo
stadsvillkor njuta några sköna se
mesterdagar. Försäljningen, vars be
hållning till större delen använd« 

till stipendier åt sjuka och medellösa 

för vistelse å Björkåsen, tager sin 
början kl. 12 p. d. med andaktsstund 

av fröken Beatrice Dickson samt av 
slutas kl. 8 e. m. av kyrkoherde Gar 

Petersson. 

Så länge vi hava en hemligt 
oss själva, är den vår långe, ® 
när vi omtala den, bliva vi dess 

gar. 
II. C. Andersen• 

* 

Av »11, tecken till et' 
hjärta och ett klent huvud ar 

heten för otro det tillförlitlig3 

osvikligaste. 

Konstflitens Flossamatta 
Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt billig-

Mattan fi)r det burgna, välomfaonade. med kulti»"'-'"1 smak inreddajiejl— 
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Varje Dam måste absolut besöka 
verklist prima varor för millioner utbjudas till otroligt billiga priser. OBS.! 

Helsiden Crcpe de Chine, jacquard 9.80, Crêpe Marocain, jacquard 10.50, Helsiden Moiré, ideal-kv. 10.50, 

Helsi'len-Blusar 7.50, H. lsKlen-Kjoiar 7.50, Helsiden-Benkläder 7.50, Helsiden-Klädningar 22. 

Oppriktigbet 

Av BEATRICE ZADE. 

II. 

av \tt min lilla aperçu i n:r 3 
g vinnornas Tidning mottagits så 
vänligt, har glatt mig mycket, och 
jag tackar nu både "Syster Jane" 
och dem, som tillskrivit mig priva

tim. för all förståelse. 
Mina reflexioner i ämnet upphörde 

emellertid icke med det frågetecken, 
som avslutade artikeln i n:r 3. In

nan jag anser clem kuuna samman
fattas till verkliga erfarenhetsrön, 

må det tillåtas mig att berätta en 

annan upplevelse. 
Jag har lärt känna en ung flicka, 

som sedan någon tid tillbaka slutit 
sig till mig med en varm, hjärtlig 
vänskap. Hon ger mig dagligen 
större eller mindre bevis på densam
ma, och det är omöjligt att tvivla på 
hennes uppriktiga tillgivenhet. Då 
hon dessutom är en vacker, fint bil
dad, begåvad och karaktärsfast ung 
dam, ser jag henne gärna i mitt säll

skap. 
Hennes föräldrar äro döda, men jag 

vet, att deras hem varit föga harmo
niskt. Någon förmögenhet att tala 
om lia de icke efterlämnat åt sitt en
da barn. Min unga väninna skall 
bli konstärinna. Hon har genom
gått akademien och redan börjat gö-
ïa sig bemärkt som skulptris. Hen
nes lärare påstå, att hennes anlag ge 
stom förhoppningar för framtiden, 
len för att verkligen ernå något på 
konstnärsbanan måste man, som be
kant, äga vänner och gynnare. En 
sådan sällsynt stor och originell un
dantagstalang, som erövrar världen 
utan några relationer, har min vän
inna säkerligen icke. Likväl vore 
det att beklaga, om hon ej finge til» 
fälle att vidare utbilda sin begåv-
ning, ty konsten är hennes livs för
nämsta innehåll. 

^ i hade i början icke alls träffats 
i sällskapslivet, utan ständigt varit 
tillsammans på tu man hand. Min 
nya, väninna brukade komma till mig 
vid tedags, hämta mig till en prome
nad eller gå med mig på museerna, 
"fog hade aldrig märkt annat, än att 
kon varit snäll och vänlig, glad och 
hjälpsam. 

-för ett par veckor sedan såg jag 
I hfflnes lilla ateljé en mycket lyc-

ad träskulptur och uppmanade hen-
® att sälja den. Hon anförtrodde 
mig då, att hon redan förgäves gjort 
åtskilliga försök i det syftet. Nu 

w tiden har just ingen råd att köpa 
°nstverk. Den affär, som förut 
ru ai^e avsätta min väninnas och 

Speciellt framhålles: 

allt i svarta 

5 °  m. m., m. m. Samtliga priser äro endast en bråkdel av värdet. 

ömmtßö 
vitt ocfr~1aTfert. 

hennes kamraters små arbeten, de
ras bronsfigurer, etsningar, akvarel
ler o. s. v., hade förklarat, att den 
ej kunde ta emot en så pass dyrbar 
sak som ifrågavarande träskulptur. 
A andra sidan behövde min väninna 
nödvändigt pengar, då hennes kassa 
var sa gott som tom. 

•lag beslöt att hjälpa henne och 
lyckades verkligen intressera en myc
ket förmögen bokförläggare för hen
nes konst. Han har alltid haft för 
vana att understödja lovande unga 
konstnärer, om ej på annat sätt, så 
genom inköp av deras alster. 

En vacker dag begåvo vi oss till 
ateljén, den rike bokförläggaren och 
jag. Min väninna visste, att vi 
skulle komma, och öppnade själv 
dörren. Jag såg henne betrakta den 
gamle herrn med kallt kritiska blic
kar och blev mycket förvånad över 
hennes sätt att taga emot honom. 
Hon var påfallande kort och kärv, 
bad honom ej sitta ned, ville knap
past visa honom sina skisser eller 
arbeten och svarade honom så ovän
ligt, att han snart nog avlägsnade 
sig utan att ha bestämt sig för något 
köp, ehuru det var tydligt, att både 
träskulpturen och ett par gipsutkast 
i högsta grad intresserade honom. 

När vi blivit ensamma, återfick 
min väninna genast sitt vanliga älsk
värda väsen. Hon tryckte mina hän
der, skrattade och pratade. Jag 
kunde naturligtvis ej låta bli att frå
ga varför hon betett sig så avvisande 
mot den snälle gamle herrn. Hon 
ryckte endast på axlarna och förkla
rade, att han från början gjort ett 
osympatiskt intryck på henne. Ja, 
men det får man väl ej utan anled
ning visa så där öppet, menade jag. 
Då spärrade den unga konstnärin-
nan upp sina vackra, mörka ögon. 
Det var tydligt, att hon kände sig 
besviken på mig. Skall man ej fram
förallt vara sann? stod det tydligt 
att läsa i hennes undrande blickar. 
Och utan omsvep sade hon mig, att 
hon anser låtsad vänlighet vara 
hyckleri, således ovärdig en ärlig och 
storsinnad människa. Jag teg, ty 
var och en har ju rättighet att själv 
bestämma sitt sätt emot andra, och. 
dessutom övertygas väl ingen genom 
förmaningar, åtminstone ingen, som 
behärskas av förutfattade åsikter. 

Men sedan har jag ofta haft till
fälle att iaktta min unga väninna i 
umgänget med människor. Hon 
handlar faktiskt efter principen att 
låta sitt yttre uppträdande klart 
återspegla de inre känslorna. Om 
hon tycker bra om en person, visar 
hon sig vänlig, älskvärd och före
kommande; mot den, som av en eller 
annan orsak uppväckt hennes miss
hag, är hon däremot ytterst från
stötande och ovänlig. 

upp bav-

luntt» tanter starka? 
JSagra reflektîoner i en aktuell fråga. 

Av RÖDA KORS-SYSTER. 

^ 1 . : . _ „ " * BL7 c  

Finns det någon möjlighet för oss, 
som ha vården om egna eller andras 
barn oss anförtrodd, att bygga upp 
deras tänder starka? Den frågan ha 
de flesta av oss gjort sig otaliga gån
ger, och man har sagt sig själv, att 
genom att i tid låta laga alla ska
vanker skall det väl lyckas. Man 
har hoppats att ett eller två årliga 
besök hos tandläkaren, varvid alla 
hål omsorgsfullt plomberats, skulle 
råda bot för tandrötan, denna öde-
läggare av barnens och de ungas tän
der. Men är det månne nog att låta 
plombera tänderna? Här måste litet 
var av erfarenhet med ledsnad svara 
nej! Det är visserligen oändligt vik
tigt, att hål bli lagade och lagade 
i tid, d. v. s. medan de ännu äro små, 
men det räcker inte vare sig med 
detta eller med daglig borstning av 
tänderna, det kommer man snart un
derfund med . Det fordras någonting 
mer. 

Huruvida modern redan medan hon 
bär barnet i sitt sköte, kan öva nå
got inflytande på dess tandbildning 
genom att se till att speciella tand-
näringsämnen (kalksalter, vitaminer) 
rikligt ingå i hennes föda denna tid 
är väl troligt, om än inte till fullo 
vetenskapligt klarlagt. Om det där
emot alls hjälper att intaga artifi
ciella preparat, t. ex. artificiella kalk-
salter i samma syfte är ännu en out
redd och mycket omtvistad fråga-
Tills vidare få vi väl nöja oss med 
att söka utröna vad modern kan göra 
för att stärka tandbildningen hos sitt 
barn sen det kommit till världen. 

Liksom allt annat hos barnet är 
naturligtvis ett gott eller dåligt tand
anlag i viss mån ett arv. Lyckligt
vis kunna vi dock, som bekant, när 
det gäller kroppsliga anlag, liksom 
medfödda egenskaper, åtminstone 
delvis påverka denj. 

Jag har nu i alla fall styrt om, att 
den vackra träskulpturen blivit såld. 
Men i tysthet befarar jag, att denna 
begåvade, duktiga flicka icke kom
mer att vinna det erkännande i sitt 
yrke, som hon förtjänar. Och med 
ett litet stygn i hjärtat säger jag 
mig: det är hennes omutliga upprik
tighet, som står i ljuset för hennes 
lycka. Måste det vara så? — 

På de senare åren har man alltmer 
kommit underfund med att — för att 
barnakroppen skall kunna växa sig 
riktigt stark och kraftig — så måste 
det särskilt under uppväxttiden i 
riklig mängd i födan ingå en sorts 
näringsämnen, kallade vitaminer. 
Dessa anses av moderna läkare vara 
särskilt nödvändiga för tand- och 
benbildningen hos barnet. Vitami
ner ingå talrikt i smör, fet mjölk och 
grädde (särskilt de tider korna gå på 
gräsbete odh en tid efteråt), vidare 
i grovt bröd, opolerade risgryn, de 
flesta mörka grönsaker, tomater, apel
siner, citron m. m. samt i fiskoljan. 

Redan vid omkring 7 månaders ål
der ger man%iumera, i modern barna
vård, (och just av ovannämnda skäl!) 
småttingarna några teskedar frukt» 
mos eller grönsakspuré el. dyl. i stäl
let för ett och annat mål av den förr 
som allena saliggörande mjölken 
samt en och annan tesked ur frukten 
direkt prässad (alltså okokt!) apel
sin- eller citronsaft, tillsatt med litet 
socker; d. v. s. näringsämnen, som 
bevisligen stärka deras tand- och ben
bildning. Litet längre fram få de 
börja gnaga på hårda skorpor och 
så småningom även på knäckebröd. 
Så fort de kunna tugga ordentligt 
borde envar tillhålla sina barn att 
äta ett stycke tjockt knäckebröd, ej 
delikatessbröd! till varje måltid. Ett 
sådant tvång, även om det i början 
orsakar gnäll och missbelåtenhet, 
komma barnen att välsigna längre 
fram i livet när de lärt sig inse den 
goda nytta det gjort dem. Ty utom 
det att grovt knäckebröd är synner
ligen rikt på näringsämnen för tän
derna, så är själva ansträngningen 
med söndertuggandet av stort värde, 
ty tänderna stärkas genom tuggning 
av hårdtuggad föda på samma sätt 
som våra muskler ju stärkas genom 
daglig träning. 

Men! Det hjälper inte mycket att 
på ovan beskrivna sätt söka stärka 
tänderna om man icke också sätter 
stopp för det ideliga snaskandet på 
gotter. Det är rent bedrövligt att se 
hur mycket sötsaker barn nu för ti
den konsumera, och märkligt nog ser 
det ut som om det vore sämst ställt 
härvidlag i de enklaste hemmen, där 
man ofta är oförklarligt släpphänt 
när det gäller att tillfredsställa bar
nens gnäll efter gotter. 

I allmänhet har man nog för sig, 
att det är de hårda karamellerna, 
som utgöra den största faran för tän
derna, under det att allt vad choklad 
heter betraktas som relativt oskyl
digt. En framstående tandläkare har 
emellertid nyligen bestämt påstått, 
att det är den sockrade chokladen som 
innbär den största faran då den i 
allra högsta grad alstrar den för tän
derna så ödeläggande mjölksyran. 
Låt oss därför med all kraft söka 
bortarbeta gottlystnaden hos våra 
barn! 

När det är fråga om klena barn 
(och hur lätt bli inte barnen klena 
"bara" efter en förkylning!) så gäl
ler naturligtvis vad som ovan sagts 
om födan i ännu högre grad. Under 
våra barns klenhetsperioder tycks det 
dock var långt ifrån nog med detta. 
Det behövs liksom ett överskott av 
vissa näringsämnen, och det få de 
bl. a. genom intagande av fiskolja. 
Säkert skulle vi göra barnen en 
ovärderlig tjänst om vi, under och ef
ter varje klenhetsperiod, som upp
stått genom t. ex. förkylning, skro
fulös, någon smittosam s. k. barn
sjukdom o. dyl. — då deras tänder 
ofta taga synbar skada! — läte dem 
ta in den gamla beprövade fiskoljan 
utan att ta hänsyn till de äldre bar
nens ev. gnäll över att den smakar 
illa. Eörövrigt finns det nu en rik

tigt "god" (om man kan tala om god 
i detta sammanhang!) fiskolja, som 
heter Jecoo'ol, som de svälja utan 
svårighet. Det är mycket välgörande 
och verkar, enl. undert. erfarenhet, 
fortare än den vanliga fiskoljan. Re
dan efter intagandet av ett par fla
skor inträder hos barnen mera jäm
vikt till lynnet varjämte aptit och 
sömn förbättras. Många barnläkare 
gå ännu längre, sägande att alla 
barn, oavsett om de äro klena, borde 
ha fiskolja en längre tid vinter och 
vår. Ja, jag har t. o. m. hört en 
läkare en gång ordinera åt ett barn 
med mycket dåliga tänder oavlåtlig 
medicinering med fiskolja under ett 
helt år! 

Skulle man alltså på detta sätt — 
och det är flera framstående barn
läkares såväl som erfarna tandläka
res mening! — kunna stärka barnens 
tänder så är det inte en dag för ti
digt, att vi mödrar ta i tu på allvar 
med den uppgiften. Föräldrar äro 
många gånger otroligt slappa, när 
det gäller barnens tandvård, och ändå 
borde de av egen erfarenhet väl veta 
vilket utomordentligt stort inflytande 
tänderna ha på hela vårt välbefin
nande, det kroppsliga såväl som det 
andliga. Ty det är icke blott en fy
sisk utan även i hög grad en psykisk 
sak, detta med tänderna. 

mhxLcJv 
morgon 

Qöieborg, 
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iiyu . ordberg hade fått ett helt 

morn/11 rRSSe * som vaknat en 
framf"1 ^ tillfälle hon stod 

®örkab°S^e^n °C^ fäste upp sitt 
^ordb ar ~~ tillfälle, varvid fru 
et °ch r& sina bästa idé-

^et huvVigett ^ Seniom£ick 
^<Wi Sa^ïlga 1 dagens, program. 
te ä11 till V ^ strä°ltte sig vida läng-
^§entincr C a^ens matsedel och rörde 
^der 4. *fer e^er mindre än att 
två m®8 ngen hyfa ut ett eller 

^Verflödi ^errsk'aPet Nordbergs 
°eh kök v' n°ra v^ng om fyra rum 

i v 1(irn,et av två historiska 
va«astaden. 

Idén var ju blixtrande kvick och 
inte oäven, ty fru Nordberg hade 
hört, att nästan hela staden ungefär 
samtidigt fått densamma vackra in
givelsen att gästfritt och mot valuta 
upplåta sina hem för den väntade 
främlingsströ-mmen. 

Slutligen passade sig det hela så 
bra — något, som "det hela" alltid 

gjorde till fru Nordbergs idéer — 
barnen voro under sommarlovet skic
kade till släktingar på landet. Vå
ningen stod öde och tom och liksom 
skapad att förvandlas till ett pen

sionat. 
Mannen var inte vidare hågad pro

selyt till sin bättre hälvts idé, men 
som han samtidigt var ohågad att 
"kollidera skarpt" i .sommarvärmen, 
drog han sig ur spelet genom att ge 
henne fria händer att sköta saken 

efter eget huvud. 
Och saken blev skött. Det är med 

idéer som med väggohyra —- de åter

komma. 
En förmiddag vandrade sålunda 

fru Nordberg upp till byrån, där 
rum skulle anmälas, och blev mycket 
vänligt anmodad att sitta ned på en 
stol framför ett bord, bakom vilket 
satt en dam, som troligen sett några 
tusentals personer sitta på samma 
stol i samma ärende som fru Nord
berg. 

Först när denna kom ned på ga
tan, fick hon klart för sig, att hon 
hyrt ut tre rum. med ungefär hur 
många bäddar som helst — och att 
hon begått en dumhet. 

Tänk, om vii få huset alldeles fullt! 
tänkte hon. — Ocli vad skall Carl 

säga! 
Men Carl sade. ingenting. Varje 

gång fru Nordberg började tala om 
utställningen, svarade herr Nord
berg ungefärligen med ett: Guds 
frid, yxskaft. 

Och fru Nordberg tröstade sig. Det 
blir ju bara under en månad, sade 
hon sig själv — och Carl får väl 

finna sig! 
Och fullföljande denna trösterika 

tanke, började hon arrangemangen, 
varigenom herr Nordberg en dag 
fann sig berövad: 1) sin engelska 
järnsäng; 2) sin rakspegel; 3) den 
schäslong, varpå han brukade sova 
middag; 4) sin lavoar. Och fick han 
i deras ställe: 1) en sovstol, vari han 
låg halvvägs ute på golvet med alla 
sina extremiteter; 2) en tamburspe-
gel från jungfrukammaren, som 
hårdnackat vägrade att återgiva hans 
naturliga drag; 3) ingenting; 4) en 
sockerlåda med ett zinkfat och ett 
rött skynke framför. 

Han sökte visserligen framföra 
klagomål, som dock aldrig nådde ve
derbörande, vilken än befanns klätt
rande på trappstegar, i färd med att 
sätta upp gardiner eller portiärer, 
än röjde upp i garderober och skåp, 
än var nere i tvättstugan och än — 
och detta oftast — ute i staden, där 
på ett mystiskt sätt herr Nordbergs 
tjäntsemannalön omsattes i nytt hus-
geråd. 

Först den 15 juni på aftonen in

trädde ett fridfullt lugn i den Nord
bergska våningen, där frun uppträd
de i splitterny, ljusblå toalett, övande 
sig i att göra "les honneurs" för det 
väntade utlandet. 

När herr Nordberg nu gick om
kring i sin våning, som såg ut som 
ett hotell med sköna sängar, mjuka 
mattor och präktiga lavoarer i vart
annat rum, och slutligen kom in i 
deras gemensamma nakna sängkam
mare, där frun låg på en fältsäng 
som en krigare, och herrn i en sov
stol som en skolpojke, gjorde han 
underliga reflexioner om svenskt 
folklynne i allmänhet och om sitt 
eget saktmod i synnerhet. 

Emellertid grep utställningsfebern 
hastigt omkring sig. 

En eftermiddag hörde sålunda fru 
Nordberg till sin förvåning någon 
tala högt inne i ett av rummen, och 
när hon sakta smög fram för att se 
efter, vem i all världen Carl under
höll sig med, fick hon se honom stå
ende framför trymåspegeln med en 

parlör i handen och på alla möjliga 
språk öva sig i att säga: "Jag är 
mycket glad att se er; jag hoppas 
att resan varit angenäm", o. s. v. 

Utställningsfebern hade även an
gripit honom! 

Man var nu redan i slutet av juni 
utan att fru Nordberg sett en enda 
utställningsgäst, -och utan att herr 
Nordberg fått tillfälle att stå bu
gande i tamburen och rådbråka sitt: 
"Jag är mycket glad att se er; jag 
hoppas, att resan varit angenäm", 
o. s. v. ^ 

— Det kommer inga, ska' du få 
se, sade herr Nordberg, kanske med 
ett lömskt hopp att återfå sin engel
ska järnsäng. 

Men fru Nordberg var av annan 
mening. 

— Kommer det inga, svarade hon. 
Jo, vänta du! 

Och de väntade — väntade med 
mycket tålamod dag ut och dag in. 
Såg fru Nordberg en grupp männi
skor med stora hattar eller annars 
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Inventering 
bortsäljes till 
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stora mängder 
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• Helsilke- från 5.00 • 
i Konstsilke- från 2.75 i 

; Kulörta, ribbade o. fantasimönster ; 
l av Ylle, alla färger och prislägen. = 
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V arm a ; Skal - Barn - Strumpor ! 

i KÖP endast solida Strumpor, ty det • 
~i är bevisligen billigast i längden.; 

nyinredda 
trikåavdelning. 

Varje kvinna är i långt högre grad 
än mannen i besittning av äktenska
pets kardinaldygd, nämligen offer
villighet. Men det är henne omöjligt 
att ensam uppoffra något. Äkten
skapet är icke en monolog; det är ett 
stycke med två personer. 

Octave Feuillet. 

* 

Livet blir liksom havet icke sött, 
därför att det stiger upp mot himlen. 

Jean Paul. 

Den gamla. 

Hur underbart! I denna spårvagn 
med en huvudsakligen distinguerad 
publik, som flytt hit in undan det 
plötsligt utbrytande ovädret, och med 
en mängd täcka flickansikten är det 
hon, den enkelt klädda gamla kvin
nan som drar blickarne till sig! 

Hur gammaldags siratlig hon ver
kar i sin helt svarta dräkt, vars 
omodärna snitt man icke märker, men 
vars gedigenhet genast faller i ögo
nen. och i sin svarta sidenduk, som 
väl knuten vackert sluter sig om 
det högt burna, vithåriga huvudet. 

Vilket milt allvar som utstrålar 
från detta gamla ansikte, fast, fyl
ligt, vithyllt, med en bred klok 
panna, klara, rofyllda ögon, en nå
got böjd näsa och en mun, omkring 
vilken ett drag av blidhet leker. 

Man tycker sig ana hennes liv, ett 
liv ,av arbete, pliktuppfyllelse, hjäl
temod, godhet, kärlek och bön. Med 
vilken stolthet en son bör lägga sin 
arm om dessa axlar, med vilken lyc
ka barnbarnen leka vid dessa knän. 

Vilken värdighet, vilken höghet, 
vilken skönhet vilar det icke över ål
derdomen, när den, som i detta gam
la. ansikte, visar icke materiens för
fall utan själens mognad, när den 
hos betraktaren väcker tanken icke 
på graven utan på himlen! 

Crayon. 

farföräldrar. 

Av Prof. Arthur Thomson. 

För miljoner år sedan, då en del 
pioniärer bland amfibierna gåvo 
upphov åt ett kräldjurssläkte, som 
slog sig ner på landbacken tog evo
lutionen ett stort steg framåt. Ty 
koloniseringen av terra firma öppna
de möjligheter till ett starkare och 
högre liv. Men den hade också sina 
nackdelar, och en av dessa var svå
righeten att finna en lämplig plats 
för äggen. Man hade ej längre den 
gemensamma vaggan, vattnet, att 
tillgå, och om äggen lades på mar
ken, så var där ju en synbar risk för 
att de skulle bli uppätna eller torka 
bort eller sköljas undan av regnsku
rar. Intet under då, att den vanan 
fick insteg att gömma äggen i hål 
i marken eller bland vissnande löv 
o. d. En förbättring av detta till
vägagångssätt var ruvningen, och 
äran av uppfinningen få vi tillerkän
na vissa ormar. Fåglarna gingo än
nu ett steg framåt, då de började 
sköta ruvningen i nästen, som de 
byggt i trädtopparna. Vi kunna för
stå, att för en flygande varelse var 
det omöjligt att bära omkring en 
mängd stora ägg innehållande en ri
kedom av gula, oeh vi inse fördelen 
av en yttre förvaringsplats, där de 
kunde läggas i rask följd och ruvas 
och bevakas med relativ säkerhet för 
modern. Om äggen ej lades med så 
korta mellanrum som möjligt, så ble
ve det alltför stor skillnad i ålder 
och storlek på ungarna, och detta 

Pri s täv lan  för  barn  
under 12 år. 

Första pris 

Andra ,, 

Tredje „ 

Fjärde „ 

Femte ,, 

Kr. 200 

„ 150 
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„ 50 

100 st. tröstpriser om 10 kronor vardera 

Vill Du vinna något av dessa priser, så titta igenom 
de dagliga tidningarna och klipp ur alla annonser för 
Sunlight Tvål, Lux Tvålflingor, Rinso och Vim, som varit 
synliga i år, och försök färglägga dem med vanlig färg
krita efter bästa förmåga. Skicka sedan in så många 
annonser Du vill till följande adress: 

SUNLIGHT SÅPTVÅL AKTIEBOLAG 
Kronhusgatan 16 

Göteborg. 

Men observera att en tom kartong av någon av Sun
light Tvål, Lux eller Rinso eller den runda, gula lappen, 
som sitter på locket av en Vim-burk, måste medfölja 
varje färglagd annons för att gälla vid pristävlan. Din 
mamma står gärna till tjänst med sådana tomma 
kartonger. 

Den 30 April 1924 komma vi att genomgå alla de 
insända annonserna och utdela priserna till de barn, 
som utfört bästa] genomsnittliga färgläggning av annon
serna. Det är därför fördelaktigt att sända in så många 
annonser som möjligt. 

Tävlingsresultatet, med namn och adress på alla pris
tagare, kommer "att sändas till varje deltagare i särskilt 
brev så snart som möjligt. 

Barn i någon familj tillhörande Sunlight Såptvål Aktie
bolags personal ha icke rätt att deltaga. 

S U N L I G H T  S Å P T V Å L  A . - B .  

G Ö T E B O R G .  

komme att leda till allvarsamma svå
righeter. Det är intressant att ge 
akt på att den europeiska göken, 
som hoppat över bobyggandet och 
ruvningskapitlet, lägger äggen med 
betydligt långa mellantider. Det är 
troligt, att insmugglandet av äggen 
hos fosterföräldrar var ett senare på
funnet konstgrepp, avsett att möta 
svårigheten, som förorsakades av en 
medfödd orgelbundenhet i fortplant
ningsförloppet. 

Ruvningens fördelar äro mångfal
diga, ^En bestämd temperatur bi.be-
hålles genom moderns kropp och det 
skyddande nästet, som tillåter em
bryots utveckling att försiggå lugnt 
och ostört. Äggen och ungarna döl
jas för nyfikna ögon, då den ruvan
de fågelns överkropp i många fall är 
osynlig. Hos somliga fåglar, som 
t. ex. rapphöiisen, 'dämpas fågelns 
karaktäristiska lukt under ruvnings-
tiden, fast man ej ännu lyckats fullt 
utröna, hur detta går till. Modern 
skyddar ungen mot solhettan, som 
mycket plågar många fågelungar, 
o. hon förvandlar sig själv emellanåt 
till en solskärm på ett sätt, som en
dast mödrar kunna förstå. Hon be

reder också skydd mot regnet och 
nattfrosten. Man måste komma ihåg 
att ungarna ännu äro reptiler vad 
kallblodigheten beträffar; det vill 
säga, de äro benägna att anta om
givningens temperatur. Det är först 
småningom, som det temperaturreg-
lerande system kommer till, som gör 
fågeln varmblodig, d. v. s. i stånd 
att bibehålla en jämn kroppsvärme, 
sommar och vinter, dag och natt. 

Hos somliga fågelarter, och ibland 
hos båda könen, finns där under 
kroppsytan "inkubationsfläckar", 
som bringa den varma huden i kon
takt med äggskalet. Detta beror ej 
endast på avnötta fjädrar; det finns 
i ögonen fallande egendomligheter i 
själva hudens struktur Där är ett 
nätverk av blodkärl med täta maskor 
och förminskning av fettlagret, som 
vanligen ligger under huden hos fåg
lar och däggdjur. 

En annan av ruvningens fördelar 
år kanske, att den skänker modern 
ett tillfälle till vila efter den utmat
tande äggläggningsperioden. Hennes 
matsmältningskanal får då ibland 
också en längre tids vila. 

I de flesta fall är ruvningen ho

nans åliggande, såsom hos änderna, 
de flesta rovfåglar, storkar och tra
nor; men ibland tar hanen sin fulla 
andel av uppgiften, som hos duvor
na. Man känner några få fall, då 
hanen tycks sköta hela ruvningen, 
som i fråga om kasuaren, den ame
rikanska strutsen, tinamoun och 
simsnäppan. I dessa fall är hanen 
ofta fulare än honan och hans kon
stitution tycks då vara besläktad med 
den kvinnliga, ty man finner i -all
mänhet vid exempel på könsdimorfis-
men hos fåglar, att honorna äro min
dre lysande -och dekorativa. Hos 
simsnäpporna är det den enklare 
klädde hanen, som sköter ruvningen, 
under det den mera dekorativa ho
nan gör honom sin kur — en om
kastning av rollerna, som ger en ra
sande mycket att fundera på. 

I en hel mängd fall stanna hanar
na i närheten av nästet, fast de ej 
göra något vid ruvningen, och visa 
sig mycket tappra, då det gäller att 
försvara hustru och barn. Lysande 
exempel härpå giva svanar, storkar, 
måsar och många rovfåglar. Bland 
sångfåglarna, som leva i engifte, är 
det vanligt, att hanen stannar kvar 
som uppvaktande kavaljer och matar 
sin tåliga maka, med vilken han se
dermera delar det kärleksverk, som 
de snabbt växande ungarnas stry
kande aptit pålägger henne. När ej-
dergåsen gör sitt bo av dun, som hon 
plockat från sin egen kropp, ger ha
nen sig av till sjöss, och kommer inte 
tillbaka, förrän ungarna äro nästan 
fullfjädrade. Denna vana är allmän 
också bland änderna, och det säges, 
att de flesta honungsfåglar bruka 
gladeligen flyga ut och roa sig i sol
skenet bland blommorna utan att 
fråga efter de stackars honorna, som 
sitta fastnaglade vid sina äggkopps-
nästen. 

Ruvande fåglar äro noga med att 
vända äggen alltemellanåt, och de 
ordna ofta om dem i nästet.. De äro 
i de flesta fall också noga med att 
hålla boet rent och att föra undan 
allt skräp, som skulle kunna väcka 
obehörigas uppmärksamhet. Men ett 
klart och tydligt faktum är, att få
geln utför alla handlingar till följe 
av nedärvd instinkt. Den gamla ru
tinen, som kanske från början krävt 
en lång tids intelligent experimente
rande, har blivit, så att säga över
lämnad åt instinkten helt och hållet. 
Den har blivit en väsentlig bestånds
del i vad som nu för tiden kallas "det 
undermedvetna". I alla händelser 
så behöver ruvningsproceduren ej 
skötas med särskild eftertanke, for
drar ingen vidare intelligens och 
slår i allmänhet väl ut, ty under na
turliga förhållanden finns det inte 
mycket stor risk för att något skall 
gå på tok. Om vi inse detta, så skola 
vi ej begå misstaget att kalla en få
gel "dum", när han fortsätter att 
lyda sin instinkt, fast någonting har 
hänt, som gör att detta är gagnlöst. 
Sålunda är det inte dumt av en få
gel att fortsätta med att ruva, fast 
äggkläckningsperioden är över och 
ägget ruttet. 

Professor Whitman flyttade äggen 
ur nästet för en av sina vandrings
duvor, då fågeln var borta, och lade 
dem på ett par tums avstånd. Få
gelhonan kom tillbaka och slog sig 
ner i nästet utan att, som det tyck-

misstänkt utseende närma sig huset, 
tänkte hon genast: där komma de! 
Ringde sotaren eller gaskarlen eller 
brevbäraren eller en leverantör, 
sprang hon genast ut i tamburen och 
sade sig själv: nu äro de här! 

Men utställningsgästerna dröjde 
alltjämt. 

Nåja, det var ju liång väg från 
utlandet, och dessutom komm© de 
stora, spännande dagarna inte förrän 
längre fram. Fru Nordberg fann tu
sen tröstegrunder — herr Nordberg 
sorgligt nog, irfga, ty han hade en 
så dålig säng. 

Men när herrskapet gingo ute i 
staden för att bese festligheterna, 
friskades deras humör upp en smula 
av det paranta gatulivet och de mån
ga nya fysionomierna. Det var för
färliga människomassor, tyckte fru 
Nordberg, som här togo stadens stå-
och gåplatser i besittning. Men var 
hade de liggplats? — Det kunde hon 
inte bli klok på. Hon frågade sin 
man — han svarade med tidningsar

tiklar, hon frågade sina väninnor 
— de visste ingenting. Hon ringde 
upp alla hon kände och som tänkt 
att hyra ut — de hade inga gäster 
sett heller. Saken började bli ge
nant. 

Återigen gingo några långa da
gar och för herr Nordberg ännu läng
re nätter i den obekväma sovstolen, 
och en morgon visade den obevekliga 
väggkalendern att även juli var halv-
liden. 

Då började herr Nordberg känna 
sig bedragen — och nu skulle han 
tala ut. Att "tala ut" var för herr 
Nordberg ungefär detsamma som ex
plosionen är för ångpannan: han gav 
igen allt. Icke en sak som han fått 
smälta under ungefär det senaste de
cenniet blev därvid bortglömd. Hans 
minne, som aldrig var dåligt, blev vid 
sådana tillfällen oerhört. Han kom 
ihåg en tändsticka, som legat och 
skräpat på mattan för 3 år sedan, 
han kom ihåg huru många gånger 
smörkniven saknats på frukostbor

det alltifrån hans äktenskaps början, 
han kunde precis på düssinet säga 
det knappantal, som fattats i hans 
skjortor sedan han blev gift — kort 
sagt, han kom ihåg så mycket att 
själva den nuvarande källan till för
argelsen drunknade i hans minnen. 

Men att tala ut utan anledning föll 
aldrig herr Nordberg in. Och när 
på morgonen den 15 juli ingen sådan 
anledning bjöds, beslöt han vänta till 
middagen. 

Middagen kom, och den ena rätten 
bestod av konserverad sparris. Träig 
och besk sparris. 

Detta var en anledning. Herr 
Nordberg samlade sig, och trycket 
sprang upp — svindlande. — Det 
var just ingen bra sparris, det här, 
sade fru Nordberg för att avleda 
tystnaden. 

Herr Nordberg sög ännu på en 
stjälk utan svar, men slutligen sköt 
han tallriken il ran sig och såg ut 
som en som ätit smultron och inte 
tålt dem. 

— Ja, vet du vad, sade herr Nord
berg, jag får verkligen säga .. . 

Men vad han skulle sagt blev al
drig klart, ty i samma ögonblick 
ringde telefon. 

—• Det är nog byrån, sade fru 
Nordberg och reste såg hastigt, glad 
att få lämna botfdet. 

Men det var icke byrån — det fö
reföll verkligen som om denna in
stitution varit den sasta i världen, som 
skulle fått anledning att ringa upp 
herrskapet Nordbergs nummer. 

Tvärtom — det var släktingar, 
herr Nordbergs ,syster och svåger, 
som hade den älskvärdheten under
rätta, att de kommit till Göteborg 
och den ytterligare älskvärdheten att 
hälsa från de båda juniorerna Nord
berg, som de lämnat krya och raska 
i sitt hem och i samband med denna 
upplysning undra, var de nu själva 
skulle kunna bo bäst och billigast. 

Fru Nordberg sväljde tårar och 
harm och svarade så vänligt hon (kun
de, att det skulle vara en skam om 

de hyste in sig någon annanstans än 
hois .dem, och att de naturligtvis voro 
så hjärtligen välkomna. 

Ilsken avringning. 

Nu var det herr Nordberg som teg, 
och frun talade ut, men mest i hand
ling. 

Vad herr Nordbergs dystra an
sikte och hemliga önskningar ,inte 
förmått, det förmådde släkten. Inom 
en timme stodo de engelska järnsän
garna. ater på sin plats i herrskapet 
Nordbergs sängkammare och schäs
longen och rakspegeln och lavoaren 
hade fått göra dem sällskap. • 

— Ska släkten ligga på de där 
pinoredskapen nu? frågade herr 
Nordberg, då han såg fältsängen och 
sovstolen bäddas om. 

— Ja, det måtte väl vara gott nog 
åt dem, som ingenting betalar, sade 
fru Nordberg. 

— Men det har ju inte gästerna 
heller gjort, tänkte herr Nordberg att 
säga. 

Men han sade ingenting, ty han 

tes, märka att nâgonW 
x ûfl 1 1 -, O 

känd«-
Efter en stund 4V Z ̂  1 S-

kände efter med näbbet T°Î!8 ^ 
kropp. Men hon gjorde • üder sia 

att få tillbaka äggen a îf ̂  

ligen flög hon bort från i Slüt-
boet. ^ Ruvningen över 
ett slående bevis på de n ]; °f 
stmkternas tyranni, men f, rvda 

de ej om dumhet. Cn vittna-

Ruvningsmetoden som v» • , 
vändas bland kräldjuren 1, ® an" 

Maning 

Men det finns naturligt , 
tagslall, sådana som vi 8e h 
europeiska göken m. fl \ deQ 

dan är kejsarfågelns och 
vinernas pseudo-ruvning 
att iakttaga. De bygga inget 
bara det enda ägget med si. J! 
na, som äro övertäckta med I ®r" 
dertäckt hudveck. Med vilken ?" 
tighet och moderlig omsorg säJk; 
honan emellanåt till sin make ^ 
kan få bära det nu en liten l? 

men var rädd om det; för «11 del? 
(Time and Tide). 

Åsikter kunna aldrig förjagas 
ett land med spjut, svärd och kan0 

ner. Den beväpnade styrkan är mot 
dem icke något försvarsmedel. Huru 
skall man då gå dem till mötes? Med 
I örakt, om de äro orimliga; med ar
gument, om de äro ytliga; med lag. 
liga medel om de äro upproriska. 

Icke den mest aktade, icke den 
mest lönande befattning i världen 
tillfredsställer oss, om hon är främ
mande för vår böjelse. 

J. E. A. Heinroth. 

Småbröd och Kakor samt 

Långedragsbröd 
säljes varje lördag i 

Smör- och Ostaffären Bazar Alliance N:r SO 
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. 

Skånska Wienerbageriet 

EMY THORIN 
Erik Dahlbergsg. 22 (mitt för Reallärov.) 

Nya Tyska Wienerbröd. 
Tel. 6077. Tel. 6077. 

Rekommendera 

Kvinnornas Tidning 
till Ed ra Vänner! 

ville icke vara elak, allramin^ 11 

när han återfått en ordentlig säng 

Och den fick han behålla. 
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Offentliga nojen 

S t o r a  Teatern  
" ti 130 Billighetsmatiné: 
SÖDDAG BAJADÄREN. 

Kl 
-30 Billighetsförestallning med 

matinépriser: 

TIGGARSTUDENTEN. 
Måndag kl.  7: 

\ ofensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8,15: 

Salome. 

-ItyaTéätern. 
j „ kl 1,30 för sista gången: 

Söndag K1, 

FABRIKSTOSEN. 
Jag måndag, tisdag kl. 8 sista 

gångerna : 

Annonsera. 
Onsdag kl. 8 Premiär: 

FLAMMAN. 

-Xuia~Teatern. 
Lördag och söndag kl. 7 och 9 : 

' övriga dagar kl. 8 : 

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

HEMSLAVINNOR. 

Nyheter i 

Thesalongen 

Varma smörgåsar 
delikat och billig frukosträtt. 

"Lilla Guldpärlan" 
läskande styrketår. 

herm. meeths a.-b 

Ceater. 

Skådespelet "flamman" 

lommer nästa onsdag upp på Nya 

Teaterns program. Pjäsen har upp

förts i Stockholm och fått en hård 

press, men exempelvis i Köpenhamn 

slagit starkt an. Detta beror må

hända. ])å i vilken grad man gjort 

str/Å-ffliigar. Direktör Selander har 

gjort omfattande beskärningar utan 

att dock pjäsens själva värde förlo

rar därpå. Styckets tendens är, 

framhåller, direktör S., fullt mora-

list 'Flamman" är dock endast för 
vuxen publik. 

10RENSBERGSTEATERN 

Oscar CClUdes "Salome" 

fe detta skrives, i tidningens 
jressläggmngsögonb'] iek, har Lo-

isbergs teaterns premiär på Oscar 
es skådespel Salome just gått 

'n staPeto- Tiden medgiver icke nå-
?°n närmare redogörelse, men — med 

-enation för en del invändningar 

-Kan det konstateras att föreställ-

Hrtigbct. 
Artigheten är en utdöende, men 

vacker talang. Jag tycker om att 
.folk resa sig, när de hälsa och säga 
tack när man gör dem en tjänst samt 
i allmänhet i sitt görande och låtande 
inlägga den aktning och hänsyn för 
nästan som vanlig hövlighet före-

. skriver. 

Men det är inte alla människor 
som tåla artighet. I stället för att 
svara med samma skiljemynt bli de 
mopsiga .och otrevliga, om man be
möter dem för hövligt. Kommer man 
exempelvis in i somliga butiker och 
enligt sin naturs maning vänder sig 
till biträdet, med ett artigt: Vill frö
ken vara vänlig och visa mig röda 
sidenband! får man stå där. Men ser 
man hög ut av bara den och befaller: 
Röda sidenband! blir man bums be
tjänad. Det duger inte heller att va
ra för artig mot en nyanställd hus-
assistent. Hon tror då genast att man 
inte kan betala lönen. Har man fru 
Andersson som går bort i husen till 
hjälp en dag gäller det också att va
ra försiktig. En aning för mycket 
artighet, och hon uppfattar det ge
nast soin en invit till förtrolighet och 
bötjar anställa korsförhör om vad 
ens bohag och husgeråd kostar. Över 
huvud taget har folk lätt att tro att 
det icke är sa väl beställt med en 
person som visar deras egna personer 
en smula aktning. 

Hur nedslående detta än är måste 
man dock föredraga artigheten fram
för drumligheten. Den är i all sin 
nuvarande impopularitet en god 
makt bland människorna. En glad 
gör çlwn ännu gladare och hos en för
bittrad stillar den vreden. Om så
lunda en cyklist kört ikull en männi-

ningen blev en stor framgång för 
teatern. 

Oscar Wilde har ingenting att sä
ga hjärtan och själar — han talar 
så mycket mäktigare till fantasi och 
intellekt. I Salome firar hans glän
sande formtalang, hans förmåga att 
skapa stämning, effekt och stil verk
liga triumfer. Själva ämnet, som 
leder åskådaren ända ut mot de yt
tersta. gränserna av det grymma och 
vidunderliga, i människonaturen, for
drar även liksom ordens försonande 
utstyrsel. 

På Lorensbergsteatern spelas hu
vudrollen, märkvärdigt nog, av fru 
Widborg. Man tycker annars att 
Doris Nelson borde varit den enda i 
ensemblen, som är såsom skapad för 
uppgiften. Nu kreerade denna i stäl
let Herodias roll, som härigenom, 
vilket icke är meningen, i demo-nism 
kommer att överglänsa Salome. 

Vi återkomma i följande nummer 
till en utförligare redogörelse. 
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ska och sen bara fortsätter som om 
ingenting hänt blir människan upp
bragt och anger cyklisten för poli
sen. JVlen stannar cyklisten däremot, 
hjälper upp och borstar av sitt offer 
och i övrigt på tusen sätt visar sin 
förtvivlan över det inträffade vek-
nar människans hjärta underbart och 
smälter utan alla anklagelser sveda 
oc h skada, Om en herre i tio graders 
köld går ut och ställer sig på platt
formen för att överlämna sin varma, 
goda plats inne i vagnen åt en dam, 
s°m har vett att tacka honom 
f-iyser och förtäres han av grämelse 
och gör en vredgad insändare i en 
tidning mot damers ohövlighet i spår
vagnarna. Men belönar hon med en 
vacker blick och ett vänligt tack 
hans ridderlighet, uthärdar han köl
den med Iromt och förnöjt sinne. 

Apropå herrarnas ofta hörda kla
gan över damers ohövlighet, undrar 
jag, om de veta, att det också finns 
män, som icke förstå vanlig hövlig-
het från en dams sida. De tyda den 
som något helt annat. 

I oljande självupplevda episod be
lyser hur det kan gå om en dam visar 
artighet mot en icke-gentleman. 

Scenen är ett konditori vid 6-tiden 
på eftermiddagen. Vid disken utom 
jag en herre. När jag över den höga 
glasskivan drar assietten tillbaka, rå
kar min armbåge stöta till herrns 
assiett, sa att han håller på att tappa 
den. Jag diskuterar icke här huru
vida skulden till kollisionen låg hos 
mig, som inte såg med nacken, eller 
hos honom, som vid en lång tom disk 
inkräktat på mina farvatten. Jag på
tog mig emellertid ansvaret genom 
att hastigt, men artigt be honom för 
all del ursäkta. 

Därmed borde saken varit utage-
rad. Men när jag efter att ha full-
ständigat min utrustning passerade 
gången fram mot ett av smårummen 
stötte jag åter på min herre från di
sken. kan hade uppenbarligen ställt 
sig på post. Och när jag gick förbi 
— o, avgrundsdjupa enfald! — blin
kade han! Det gick runt i mitt hu
vud. Vad menade han!!? Jag hade 
råkat stöta till en vilt främmande 
mans assiett, jag hade hövligt bett 
om ursäkt, jag hade uppfört mig 
fullt korrekt — och nu stod karlen 
där och blinkade! 

Jag intog upprörd min plats. 
Herrn satte sig vid ett bord mitt emot 
och började ostentativt betrakta mig 
som väntade han en dramatisk fort
sättning. Jag tänkte: Vänta du! 
Ty även jag väntade på något. Nå
gra obehagliga minuter förflöto. Al
drig har en mazarin smakat veder
värdigare. Äntligen kom den person 
jag väntade. En man — en verklig 
gentleman. Nu skulle han därborta 
väl sluta med sitt oförskämda tittan
de. Men — nej ! Det hela blev slut
ligen så olidligt att jag med några 
ord invigde min följeslagare i situa
tionen. När han hört skildringen 
till slut. vände han sig långsamt på 
stolen och tog med en fast blick sikte 
på mannen. 

Jag vet inte vad det kan ligga för 
frimureri i mäns blickar. Men den-

8  läkt. 
Av TOB A RAMM. 

'1 genealogisk synpunkt finns det 
jara två slags släkt, nämligen nära 

släkt och släkt på långt håll. Men 
socialt ställer sig släktfrågan på ett 
annat sätt. Där kan man vanligen 
indela folks släkt i följande tre ka
tegorier. 

Släkt man talar om. 

Släkt man inte talar om, och 
Släkt man talar om att man hjäl

per. 

Den första kategorien är den släkt 
nian äi stolt över. Den har avance
rat langt på samhällsskalan och strå
lar med en fixstjärnas glans bland 
vasaller av tredje eller fjärde ord
ningen på familjekartan. Man säger 
så ofta man kan få tillfälle därtill: 
min kusin statsrådet, min farbror ge
neralen, mm svåger byråchefen. 
Merendels bor denna lysande släkt i 
en annan stad. Med undantag för 
den obligatoriska nyårshälsningen 
hör man aldrig av den. Den har 
bjudningar, barndop, bröllop, be
gravningar, men man är aldrig med. 
Man bara talar om den, håller sig 
underrättad om den, fäster sina be
kantas uppmärksamhet på varje 
gång dess namn står i tidningarna 
och samlar sig över huvud det anse
ende man kan på denna släkts be
kostnad. Den lever men man ser den 
aldrig, den dör och man klär sig 
svartklädd. Mian sörjer inte, men 
att bära sorg efter ett statsråd eller 
en general är lika mycket värt som 
många, många statsobligationer. 

DUKAR m. m. 

11a hade en våldsam effekt, Det 
tycktes mig som om den andre plöts
ligt tillintetgjord börjat smälta ned 
på sin stol. Efter några ögonblick 
fanns det ingenting kvar av honom. 
Han hade lämnat lokalen. 

Detta bara ett exempel ur högen. 
Och jag grubblar ofta över detta 
problem. När vi damer äro hövliga 
mot en man av denna sort blir han 
närgången. Men när en annan man 
visar honom sitt förakt, förstår han 
ögonblickligen språket. 

Av exemplet att döma ligga i detta 
speciella fall alla fördelar på män
nens sida. De kunna utan risker 
bruka artighetens vackra talang mot 
hela det andra könet. Men för att 
inte bli allt. för mycket tillplattade 
få vi använda den med både urskilj
ning och sparsamhet mot männen. Ej 
heller är det omöjligt att det just är 
icke-gentlemännens egendomliga sätt 
att tolka damernas artighet .som givit 
anledning till dessas så ofta påtalade 
oartighet mot de verkliga gentlemän
nen. Tänk på saken, ridderliga män, 
och ni skola kanske känna er mindre 
sarade av den kvinnliga ohövligheten 
i spårvagnar! Det är inte otacksam
het utan osäkerhet. En förklarlig 
fruktan att händelsen skall få en allt 
annat än angenäm epilog. 

Ragna Peters. 

Släkten man aldrig talar om. lever 
också sitt liv. men i fullkomlig glöm
ska. Man säger aldrig min kusin 
månadskarlen, min farbror matrosen 
eller min svåger klamparen. Det lå
ter ingent'ng. Man är på det hela 
taget föga angelägen om att folk 
skall vca att man äger släktingar i 
så ringa ställning. De kunna vara 
hederliga, respektabla människor, 
men de duga inte att skylta med. 
Frågar någon: Ni är väl inte möjli
gen släkt med minister B., svarar 
man frimodigt och nonchalant: Om! 

Vi äro bara sj^skon! Men om man 
säger: Jag har en mycket hygglig 
gårdskarl med samma namn som ni, 
ser man bara förvånad ut och lyckas 
trots en mängd skenbara ansträng
ningar icke erinra sig att det är ens 
bror. Detta icke av brist på sym
pati för brodern-gårdskarlen, utan 
enbart på grund av social feghet. 

Släkten man talar om att .man 
hjälper bildar vid sidan av dessa bå
da en klass för sig. Vanligen består 
den av "bättre folk", som genom ål
der, sjukdom eller oföretagsamhet 
saknar existensmedel, men dock för
står konsten att hålla sig uppe. Det 
ger ens ekonomiska förhållanden en 
viss glans att man har råd att dra på 
fattiga släktingar. Man lånar dem 
en femma alltibland för .att sedan 
kunna skryta med att man "så gott 
som försörjer dem". På födelse- och 
högtidsdagar infinner man sig som 
välgöraren i deras hem för att genom 
en värdig gåva markera sin roll som 
deras stöd och försyn i livet. Nä.r 
man talar vid andra om den, ser man 
bekymrad ut för deras skull, men 
antyder att man inriktat sig på att 
det väl för framtiden får gå som hit
tills. Härigenom vinner man styr
kan och sympatierna på sin sida, Att 
briljera en smula är ju ett rätt oskyl
digt nöje och därtill oftast det enda 
ens släktingar bereda en. 

Regeln har naturligtvis undantag. 
Vid sidan av fåfänga talar blodets 
röst sitt oöverlagda språk. Mänsk
ligt sett talar den kanske lika varmt 
för gårdskarlen som för generalen, 
men den talar då " bara inte högt. 
Den kan däremot vara så mycket väl
taligare i det tysta, I stort sett kun
na vi emellertid inte komma ifrån de 
yttre förhållandenas inverkan på 
vårt känsloliv. Det är så. Vi kun
na inte förneka det. Och det skulle 
först och främst fordras ett större 
socialt mod än vi vanligen besitta, 
för att få det annorlunda, 

Mannen kan icke äga någonting 
bättre än en god hustru och icke nå
gonting sämre än en dålig. 

Simonides. 

Den olösliga 

tjänawme-

frågan. 

T 11 :r 4 av K v. T. står en art, av 
sign. S. E. med rubrik "Undervis-
ningsinstitut för husligt arbete". Den 
innehåller utan tvivel tänkvärda sa
ker och delvis goda förslag. 

Om inte precis Undervisningsin
stitut", så behöva vi dock obligato
riska fortsättningsskolor för all 
kvinnlig ungdom, där teoretisk och 
framför a.llt. praktisk undervisning 
meddelas i allt som tillhör hemmets 
skötsel jämte grunderna för hälso-
och sjukvård. Dessutom morallära 
och enkel bokföring. 

A^i skulle ju kunna kalla denna 
lärotid för den obligatoriska kvinn
liga värnplikten, som förberedde den 
unga flickan att möta livets krav. 

Efter genomgången examen och 
erhållet betyg får hon t. ex. sedan 
plats i någon familj, där hon ytter
ligare förkovrar sina kunskaper. -

Att uppställ,a. någon regel i sär
skilda fall ang. lön, fritid m. m. 
faller sig naturligtvis svårt för att 
icke säga omöjligt, då förhållandena 
äro så olika inom olika familjer. Det 
bör överlåtas åt de enskilda att be
stämma. själva. En del punkter bö
ra. dock fastställas, t. ex. en .månads 
uppsägningstid för båda parterna, en 
ledig eftermiddag i veckan samt var
annan söndag. Dessutom kvällarne 
fria efter kl. 8—9, om inget särskilt 
hindrar, t. ex. sjukdom eller i ensta
ka fall främmande. Har vederbö
rande innehaft sin plats över ett år 
får "hembiträdet" eller "assistenten" 

i en veckas semester eller mer under 
sommaren. 

Varför icke tjänarinnans "yrke" 
har ett så "gott anseende" som en del 
andra beror helt visst på, att det ä 
så ytterst få, som fylla sin plats på 
ett tillfredsställande sätt. De sakna 
i regel ansvarskänsla och kompetens. 

överallt på andra arbetsområden 
fordras kunskaper, ordentliga betyg 
och rekommendationer. Tages någon 
utan sådana t. ex. på ett kontor eller 
dylikt kaOJas han eller hon "volon
tär" och får gå sin lärotid utan lön, 
tacksam att icke behöva betala för 
sig. 

Hur lyckligt vore det icke för alla 
parter, om den platssökande verkli
gen ägde kunskaper och förutsättnin
gar att med ordning och samvets-
grannhet utföra sitt arbete. 

Som det nu verkligen förhåller sig 
synes det nästan hopplöst. Hemmet 
lider härigenom. Det återverkar på 
samhället och detta åter på staten. 
Här ser man ånyo den gamla satsen 
gå igen — "små orsaker — stora 
verkningar". 

Det faller av sig själv, att häri in-
begripes icke de hem, mindre och 
större, där husmodern är ung, frisk 
och stark och kan sköta, hemmet utan 
främmande hjälp. Detta är natur
ligtvis det mest idealiska. 

& 
V t l f c n i l ö j a n »  

R O M H N  
av 

^ lse kesfnen. 

"ktoriserad översättning 

av Magnhild Lindberg. 
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— Vad värdigas ni meddela mig, 
Szagady? sade Julie, och lade sig 
allt bekvämare tillrätta i stolen, un
der det att hennes varma ansikte un
der den vita hårmassan så småning
om lyftes allt högre upp mot honom: 
. . . jag förstår inte ett ord . . . jag . . . 
nu v,är hennes skrattande mun helt 
nära hans, och en sekund senare 
visste hon mycket väl, vad han sagt. 

En stund fortsatte de under to
nerna från ett livligt allegro denna 
slags ungerska underhållning. Men 
innan man slutade trion därute, vred 
hon upp den högfotade skrivbords-
lampan och uppmanade sin vän att 
sätta, sig på divanen i passande åhö
rareställning. 

Efter slutackordet sprang hon upp, 
fullkomligt ogenerad, gick in i mu
sikrummet, ropade "bravo" och fick 

fatt på Henry. 
— Kom här, Henry, Szagady in

tresserar sig för er vårdade Mynheer, 
och därvid pekade hon på ett stort, 
mycket bra gjort porträtt från den 
senare holländska skolan, vilket före
ställde en kraftigt byggd herre i 
blommig väst och guldbroderad rock. 

Wiesner kom in samtidigt som van 

der Borgk, och därefter syntes Brau
ne med en bricka. Han tände flera 
lampor och serverade förfriskningar. 

Grün hade stannat kvar i musik
rummet och likaså Elisabeth. Han 
satte sig framför pianot och började 
gräla ganska grundligt på den unga 
frun. 

— Nej, så här duger det rakt inte, 
och han slog an ett par toner med 
fumliga fingrar, -— inte får man 
spela så där slappt och likgiltigt. 
Lätt och ändå eldigt, alldeles klart 
men kraftigt på samma gång, ... så 
här . . . och plötsligt framvällde un
der hans tjocka fingrar några oänd
ligt vackra, löpningar. 

— I början gick det ju . . . här . . . 
han bläddrade tillbaka ett par sidor, 
och här! Det gick riktigt bra, och 
jag gladde mig verkligen. Men sen. . . 
nä . . . 

H 011 hade stått alldeles stilla bred
vid honom under hans häftiga utfall. 

— Ja, jag kände det själv, men 
det gick inte. 

— Det måste gå, man får inte 
släppa taget, det. måste! och full av 
iver såg han upp, och märkte då den 

mörka skuggan i hennes ögon, de: 
skälvande munnen. . . 

— Ack, min Gud, nådig fru, sade 
han och fattade tafatt hennes hand, 
nu först ser jag att ni är trött, då 
kan man inte spela. 

— Nej, inte sant-, och hon blev ett 
ögonblick stående med fuktiga ögon. 
Så log hon: Alltså inte mera bannor, 
mästare, inte mera nu i kväll. 

—. Hur kan ni tro att jag . . . och 
nu följdes de åt till de andra i Hen
rys rum. 

Det blev en lång och livlig debatt ' 
om den nya operan. Franz Wiesner 
kunde redan utantill flere av de svå
raste sidorna i ouvertyren, och gav 
dem en glänsande tolkning. I Grün 
och Elisabeth fann han intresserade 
åhörare. Henry blev oupphörligt di
straherad och störd av Julies koketta 
manövrar. Hon ägnade honom den 
livligaste uppmärksamhet för att e; 
ungraren skulle bli alltför övermo
dig, och som värd kunde han ju ej 
visa sig alltför oartig mot henne. 

Äntligen bröto Wiesners upp. Van 
der Borgk följde sina gäster ända ut 
i hallen. Elisabeth, som ville undvi
ka ett samtal med honom, kom just 

ut ur dörren och vände sig mot trap
pan, då han ropade på henne. 

— Elisabeth, får jag tala med dig 
ett ögonblick. 

Hon följde med tillbaka in i hans 
rum. 

•— Jag ville bara säga, att Julies 
plötsliga uppenbarelse här ej berodde 
på något som helst slags avtal, vilket 
du, med den uppfattning du tyvärr 
har om mig, förmodligen tror. Det 
var en av hennes nycker. 

— Du behöver inte försvara dig. 
— Elisabeth! 
Hon fortsatte: Men om du vill, att 

jag skall stanna här, är det bättre, 
att du går dit. 

Hans uppflammande blick sökte 
hennes. Hennes trötta, ögon sågo 
förbi hans. Han knöt händerna för 
att behärska .sig. 

— Jag beklagar, att jag tröttat 
dig, och då hon vände sig för att gå, 
öppnade han dörren för henne. 

Besviken, vredgad och sorgsen 
stannade han själv kvar. 

Ännu en gång hade han genom 
denna litet bryska anmärkning an
gående Julie, försökt få_ i gång ett 
samtal, hade han hoppats att Elisa

beth ånyo skulle blivit häftig och 
givit honom tillfälle att klargöra 
mycket av det, som hon så fullkom
ligt missuppfattat, framför allt, att 
det fortsatta livliga umgänget med 
Wiesners ej berodde på att Julie än
nu hölle honom fången utan tvärtom 
att han numera kände sig så helt fri 
från hennes bojor. 

Och nu stöter han på ett så bittert 
motstånd, mötes han av en så orätt
vis skarp ton, att han blott med yt
tersta möda kan behärska sig. Vilken 
lidelse hade så plötsligt fått makt 
med henne? 

Hur kunde han ana, att det var den 
först nu fullt vaknade kärleken till 
honom, som skakade henne, och gjor
de henne blind och så stark i sin 
vrede? 

Hon lutade sig ut genom fönstret 
till sitt mörka sovrum och kände sig 
djupt olycklig. Hur kunde han på 
detta sätt beröra vad som plötsligt 
kommit emellan dem? Vad hade det 
för betydelse för henne, om de förts 
tillsammans genom överenskommelse, 
eller blott genom den ömsesidiga 
dragningskraften! Ja, om han ock
så försökt aldrig så mycket att upp-
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Varje kvinna är i långt högre grad 
än mannen i besittning av äktenska
pets kardinaldygd, nämligen offer
villighet. Men det är henne omöjligt 
att ensam uppoffra något. Äkten
skapet är icke en monolog; det är ett 
stycke med två personer. 

Octave Feuillet. 

* 

Livet blir liksom havet icke sött, 
därför att det stiger upp mot himlen. 

Jean Paul. 

Den gamla. 

Hur underbart! I denna spårvagn 
med en huvudsakligen distinguerad 
publik, som flytt hit in undan det 
plötsligt utbrytande ovädret, och med 
en mängd täcka flickansikten är det 
hon, den enkelt klädda gamla kvin
nan som drar blickarne till sig! 

Hur gammaldags siratlig hon ver
kar i sin helt svarta dräkt, vars 
omodärna snitt man icke märker, men 
vars gedigenhet genast faller i ögo
nen. och i sin svarta sidenduk, som 
väl knuten vackert sluter sig om 
det högt burna, vithåriga huvudet. 

Vilket milt allvar som utstrålar 
från detta gamla ansikte, fast, fyl
ligt, vithyllt, med en bred klok 
panna, klara, rofyllda ögon, en nå
got böjd näsa och en mun, omkring 
vilken ett drag av blidhet leker. 

Man tycker sig ana hennes liv, ett 
liv ,av arbete, pliktuppfyllelse, hjäl
temod, godhet, kärlek och bön. Med 
vilken stolthet en son bör lägga sin 
arm om dessa axlar, med vilken lyc
ka barnbarnen leka vid dessa knän. 

Vilken värdighet, vilken höghet, 
vilken skönhet vilar det icke över ål
derdomen, när den, som i detta gam
la. ansikte, visar icke materiens för
fall utan själens mognad, när den 
hos betraktaren väcker tanken icke 
på graven utan på himlen! 

Crayon. 

farföräldrar. 

Av Prof. Arthur Thomson. 

För miljoner år sedan, då en del 
pioniärer bland amfibierna gåvo 
upphov åt ett kräldjurssläkte, som 
slog sig ner på landbacken tog evo
lutionen ett stort steg framåt. Ty 
koloniseringen av terra firma öppna
de möjligheter till ett starkare och 
högre liv. Men den hade också sina 
nackdelar, och en av dessa var svå
righeten att finna en lämplig plats 
för äggen. Man hade ej längre den 
gemensamma vaggan, vattnet, att 
tillgå, och om äggen lades på mar
ken, så var där ju en synbar risk för 
att de skulle bli uppätna eller torka 
bort eller sköljas undan av regnsku
rar. Intet under då, att den vanan 
fick insteg att gömma äggen i hål 
i marken eller bland vissnande löv 
o. d. En förbättring av detta till
vägagångssätt var ruvningen, och 
äran av uppfinningen få vi tillerkän
na vissa ormar. Fåglarna gingo än
nu ett steg framåt, då de började 
sköta ruvningen i nästen, som de 
byggt i trädtopparna. Vi kunna för
stå, att för en flygande varelse var 
det omöjligt att bära omkring en 
mängd stora ägg innehållande en ri
kedom av gula, oeh vi inse fördelen 
av en yttre förvaringsplats, där de 
kunde läggas i rask följd och ruvas 
och bevakas med relativ säkerhet för 
modern. Om äggen ej lades med så 
korta mellanrum som möjligt, så ble
ve det alltför stor skillnad i ålder 
och storlek på ungarna, och detta 

Pri s täv lan  för  barn  
under 12 år. 

Första pris 

Andra ,, 

Tredje „ 

Fjärde „ 

Femte ,, 

Kr. 200 

„ 150 

» 100 

„ 75 

„ 50 

100 st. tröstpriser om 10 kronor vardera 

Vill Du vinna något av dessa priser, så titta igenom 
de dagliga tidningarna och klipp ur alla annonser för 
Sunlight Tvål, Lux Tvålflingor, Rinso och Vim, som varit 
synliga i år, och försök färglägga dem med vanlig färg
krita efter bästa förmåga. Skicka sedan in så många 
annonser Du vill till följande adress: 

SUNLIGHT SÅPTVÅL AKTIEBOLAG 
Kronhusgatan 16 

Göteborg. 

Men observera att en tom kartong av någon av Sun
light Tvål, Lux eller Rinso eller den runda, gula lappen, 
som sitter på locket av en Vim-burk, måste medfölja 
varje färglagd annons för att gälla vid pristävlan. Din 
mamma står gärna till tjänst med sådana tomma 
kartonger. 

Den 30 April 1924 komma vi att genomgå alla de 
insända annonserna och utdela priserna till de barn, 
som utfört bästa] genomsnittliga färgläggning av annon
serna. Det är därför fördelaktigt att sända in så många 
annonser som möjligt. 

Tävlingsresultatet, med namn och adress på alla pris
tagare, kommer "att sändas till varje deltagare i särskilt 
brev så snart som möjligt. 

Barn i någon familj tillhörande Sunlight Såptvål Aktie
bolags personal ha icke rätt att deltaga. 

S U N L I G H T  S Å P T V Å L  A . - B .  
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komme att leda till allvarsamma svå
righeter. Det är intressant att ge 
akt på att den europeiska göken, 
som hoppat över bobyggandet och 
ruvningskapitlet, lägger äggen med 
betydligt långa mellantider. Det är 
troligt, att insmugglandet av äggen 
hos fosterföräldrar var ett senare på
funnet konstgrepp, avsett att möta 
svårigheten, som förorsakades av en 
medfödd orgelbundenhet i fortplant
ningsförloppet. 

Ruvningens fördelar äro mångfal
diga, ^En bestämd temperatur bi.be-
hålles genom moderns kropp och det 
skyddande nästet, som tillåter em
bryots utveckling att försiggå lugnt 
och ostört. Äggen och ungarna döl
jas för nyfikna ögon, då den ruvan
de fågelns överkropp i många fall är 
osynlig. Hos somliga fåglar, som 
t. ex. rapphöiisen, 'dämpas fågelns 
karaktäristiska lukt under ruvnings-
tiden, fast man ej ännu lyckats fullt 
utröna, hur detta går till. Modern 
skyddar ungen mot solhettan, som 
mycket plågar många fågelungar, 
o. hon förvandlar sig själv emellanåt 
till en solskärm på ett sätt, som en
dast mödrar kunna förstå. Hon be

reder också skydd mot regnet och 
nattfrosten. Man måste komma ihåg 
att ungarna ännu äro reptiler vad 
kallblodigheten beträffar; det vill 
säga, de äro benägna att anta om
givningens temperatur. Det är först 
småningom, som det temperaturreg-
lerande system kommer till, som gör 
fågeln varmblodig, d. v. s. i stånd 
att bibehålla en jämn kroppsvärme, 
sommar och vinter, dag och natt. 

Hos somliga fågelarter, och ibland 
hos båda könen, finns där under 
kroppsytan "inkubationsfläckar", 
som bringa den varma huden i kon
takt med äggskalet. Detta beror ej 
endast på avnötta fjädrar; det finns 
i ögonen fallande egendomligheter i 
själva hudens struktur Där är ett 
nätverk av blodkärl med täta maskor 
och förminskning av fettlagret, som 
vanligen ligger under huden hos fåg
lar och däggdjur. 

En annan av ruvningens fördelar 
år kanske, att den skänker modern 
ett tillfälle till vila efter den utmat
tande äggläggningsperioden. Hennes 
matsmältningskanal får då ibland 
också en längre tids vila. 

I de flesta fall är ruvningen ho

nans åliggande, såsom hos änderna, 
de flesta rovfåglar, storkar och tra
nor; men ibland tar hanen sin fulla 
andel av uppgiften, som hos duvor
na. Man känner några få fall, då 
hanen tycks sköta hela ruvningen, 
som i fråga om kasuaren, den ame
rikanska strutsen, tinamoun och 
simsnäppan. I dessa fall är hanen 
ofta fulare än honan och hans kon
stitution tycks då vara besläktad med 
den kvinnliga, ty man finner i -all
mänhet vid exempel på könsdimorfis-
men hos fåglar, att honorna äro min
dre lysande -och dekorativa. Hos 
simsnäpporna är det den enklare 
klädde hanen, som sköter ruvningen, 
under det den mera dekorativa ho
nan gör honom sin kur — en om
kastning av rollerna, som ger en ra
sande mycket att fundera på. 

I en hel mängd fall stanna hanar
na i närheten av nästet, fast de ej 
göra något vid ruvningen, och visa 
sig mycket tappra, då det gäller att 
försvara hustru och barn. Lysande 
exempel härpå giva svanar, storkar, 
måsar och många rovfåglar. Bland 
sångfåglarna, som leva i engifte, är 
det vanligt, att hanen stannar kvar 
som uppvaktande kavaljer och matar 
sin tåliga maka, med vilken han se
dermera delar det kärleksverk, som 
de snabbt växande ungarnas stry
kande aptit pålägger henne. När ej-
dergåsen gör sitt bo av dun, som hon 
plockat från sin egen kropp, ger ha
nen sig av till sjöss, och kommer inte 
tillbaka, förrän ungarna äro nästan 
fullfjädrade. Denna vana är allmän 
också bland änderna, och det säges, 
att de flesta honungsfåglar bruka 
gladeligen flyga ut och roa sig i sol
skenet bland blommorna utan att 
fråga efter de stackars honorna, som 
sitta fastnaglade vid sina äggkopps-
nästen. 

Ruvande fåglar äro noga med att 
vända äggen alltemellanåt, och de 
ordna ofta om dem i nästet.. De äro 
i de flesta fall också noga med att 
hålla boet rent och att föra undan 
allt skräp, som skulle kunna väcka 
obehörigas uppmärksamhet. Men ett 
klart och tydligt faktum är, att få
geln utför alla handlingar till följe 
av nedärvd instinkt. Den gamla ru
tinen, som kanske från början krävt 
en lång tids intelligent experimente
rande, har blivit, så att säga över
lämnad åt instinkten helt och hållet. 
Den har blivit en väsentlig bestånds
del i vad som nu för tiden kallas "det 
undermedvetna". I alla händelser 
så behöver ruvningsproceduren ej 
skötas med särskild eftertanke, for
drar ingen vidare intelligens och 
slår i allmänhet väl ut, ty under na
turliga förhållanden finns det inte 
mycket stor risk för att något skall 
gå på tok. Om vi inse detta, så skola 
vi ej begå misstaget att kalla en få
gel "dum", när han fortsätter att 
lyda sin instinkt, fast någonting har 
hänt, som gör att detta är gagnlöst. 
Sålunda är det inte dumt av en få
gel att fortsätta med att ruva, fast 
äggkläckningsperioden är över och 
ägget ruttet. 

Professor Whitman flyttade äggen 
ur nästet för en av sina vandrings
duvor, då fågeln var borta, och lade 
dem på ett par tums avstånd. Få
gelhonan kom tillbaka och slog sig 
ner i nästet utan att, som det tyck-

misstänkt utseende närma sig huset, 
tänkte hon genast: där komma de! 
Ringde sotaren eller gaskarlen eller 
brevbäraren eller en leverantör, 
sprang hon genast ut i tamburen och 
sade sig själv: nu äro de här! 

Men utställningsgästerna dröjde 
alltjämt. 

Nåja, det var ju liång väg från 
utlandet, och dessutom komm© de 
stora, spännande dagarna inte förrän 
längre fram. Fru Nordberg fann tu
sen tröstegrunder — herr Nordberg 
sorgligt nog, irfga, ty han hade en 
så dålig säng. 

Men när herrskapet gingo ute i 
staden för att bese festligheterna, 
friskades deras humör upp en smula 
av det paranta gatulivet och de mån
ga nya fysionomierna. Det var för
färliga människomassor, tyckte fru 
Nordberg, som här togo stadens stå-
och gåplatser i besittning. Men var 
hade de liggplats? — Det kunde hon 
inte bli klok på. Hon frågade sin 
man — han svarade med tidningsar

tiklar, hon frågade sina väninnor 
— de visste ingenting. Hon ringde 
upp alla hon kände och som tänkt 
att hyra ut — de hade inga gäster 
sett heller. Saken började bli ge
nant. 

Återigen gingo några långa da
gar och för herr Nordberg ännu läng
re nätter i den obekväma sovstolen, 
och en morgon visade den obevekliga 
väggkalendern att även juli var halv-
liden. 

Då började herr Nordberg känna 
sig bedragen — och nu skulle han 
tala ut. Att "tala ut" var för herr 
Nordberg ungefär detsamma som ex
plosionen är för ångpannan: han gav 
igen allt. Icke en sak som han fått 
smälta under ungefär det senaste de
cenniet blev därvid bortglömd. Hans 
minne, som aldrig var dåligt, blev vid 
sådana tillfällen oerhört. Han kom 
ihåg en tändsticka, som legat och 
skräpat på mattan för 3 år sedan, 
han kom ihåg huru många gånger 
smörkniven saknats på frukostbor

det alltifrån hans äktenskaps början, 
han kunde precis på düssinet säga 
det knappantal, som fattats i hans 
skjortor sedan han blev gift — kort 
sagt, han kom ihåg så mycket att 
själva den nuvarande källan till för
argelsen drunknade i hans minnen. 

Men att tala ut utan anledning föll 
aldrig herr Nordberg in. Och när 
på morgonen den 15 juli ingen sådan 
anledning bjöds, beslöt han vänta till 
middagen. 

Middagen kom, och den ena rätten 
bestod av konserverad sparris. Träig 
och besk sparris. 

Detta var en anledning. Herr 
Nordberg samlade sig, och trycket 
sprang upp — svindlande. — Det 
var just ingen bra sparris, det här, 
sade fru Nordberg för att avleda 
tystnaden. 

Herr Nordberg sög ännu på en 
stjälk utan svar, men slutligen sköt 
han tallriken il ran sig och såg ut 
som en som ätit smultron och inte 
tålt dem. 

— Ja, vet du vad, sade herr Nord
berg, jag får verkligen säga .. . 

Men vad han skulle sagt blev al
drig klart, ty i samma ögonblick 
ringde telefon. 

—• Det är nog byrån, sade fru 
Nordberg och reste såg hastigt, glad 
att få lämna botfdet. 

Men det var icke byrån — det fö
reföll verkligen som om denna in
stitution varit den sasta i världen, som 
skulle fått anledning att ringa upp 
herrskapet Nordbergs nummer. 

Tvärtom — det var släktingar, 
herr Nordbergs ,syster och svåger, 
som hade den älskvärdheten under
rätta, att de kommit till Göteborg 
och den ytterligare älskvärdheten att 
hälsa från de båda juniorerna Nord
berg, som de lämnat krya och raska 
i sitt hem och i samband med denna 
upplysning undra, var de nu själva 
skulle kunna bo bäst och billigast. 

Fru Nordberg sväljde tårar och 
harm och svarade så vänligt hon (kun
de, att det skulle vara en skam om 

de hyste in sig någon annanstans än 
hois .dem, och att de naturligtvis voro 
så hjärtligen välkomna. 

Ilsken avringning. 

Nu var det herr Nordberg som teg, 
och frun talade ut, men mest i hand
ling. 

Vad herr Nordbergs dystra an
sikte och hemliga önskningar ,inte 
förmått, det förmådde släkten. Inom 
en timme stodo de engelska järnsän
garna. ater på sin plats i herrskapet 
Nordbergs sängkammare och schäs
longen och rakspegeln och lavoaren 
hade fått göra dem sällskap. • 

— Ska släkten ligga på de där 
pinoredskapen nu? frågade herr 
Nordberg, då han såg fältsängen och 
sovstolen bäddas om. 

— Ja, det måtte väl vara gott nog 
åt dem, som ingenting betalar, sade 
fru Nordberg. 

— Men det har ju inte gästerna 
heller gjort, tänkte herr Nordberg att 
säga. 

Men han sade ingenting, ty han 

tes, märka att nâgonW 
x ûfl 1 1 -, O 

känd«-
Efter en stund 4V Z ̂  1 S-

kände efter med näbbet T°Î!8 ^ 
kropp. Men hon gjorde • üder sia 

att få tillbaka äggen a îf ̂  

ligen flög hon bort från i Slüt-
boet. ^ Ruvningen över 
ett slående bevis på de n ]; °f 
stmkternas tyranni, men f, rvda 

de ej om dumhet. Cn vittna-

Ruvningsmetoden som v» • , 
vändas bland kräldjuren 1, ® an" 

Maning 

Men det finns naturligt , 
tagslall, sådana som vi 8e h 
europeiska göken m. fl \ deQ 

dan är kejsarfågelns och 
vinernas pseudo-ruvning 
att iakttaga. De bygga inget 
bara det enda ägget med si. J! 
na, som äro övertäckta med I ®r" 
dertäckt hudveck. Med vilken ?" 
tighet och moderlig omsorg säJk; 
honan emellanåt till sin make ^ 
kan få bära det nu en liten l? 

men var rädd om det; för «11 del? 
(Time and Tide). 

Åsikter kunna aldrig förjagas 
ett land med spjut, svärd och kan0 

ner. Den beväpnade styrkan är mot 
dem icke något försvarsmedel. Huru 
skall man då gå dem till mötes? Med 
I örakt, om de äro orimliga; med ar
gument, om de äro ytliga; med lag. 
liga medel om de äro upproriska. 

Icke den mest aktade, icke den 
mest lönande befattning i världen 
tillfredsställer oss, om hon är främ
mande för vår böjelse. 

J. E. A. Heinroth. 

Småbröd och Kakor samt 

Långedragsbröd 
säljes varje lördag i 

Smör- och Ostaffären Bazar Alliance N:r SO 
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. 

Skånska Wienerbageriet 

EMY THORIN 
Erik Dahlbergsg. 22 (mitt för Reallärov.) 

Nya Tyska Wienerbröd. 
Tel. 6077. Tel. 6077. 

Rekommendera 

Kvinnornas Tidning 
till Ed ra Vänner! 
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Offentliga nojen 

S t o r a  Teatern  
" ti 130 Billighetsmatiné: 
SÖDDAG BAJADÄREN. 

Kl 
-30 Billighetsförestallning med 

matinépriser: 

TIGGARSTUDENTEN. 
Måndag kl.  7: 

\ ofensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8,15: 

Salome. 

-ItyaTéätern. 
j „ kl 1,30 för sista gången: 

Söndag K1, 

FABRIKSTOSEN. 
Jag måndag, tisdag kl. 8 sista 

gångerna : 

Annonsera. 
Onsdag kl. 8 Premiär: 

FLAMMAN. 

-Xuia~Teatern. 
Lördag och söndag kl. 7 och 9 : 

' övriga dagar kl. 8 : 

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

HEMSLAVINNOR. 

Nyheter i 

Thesalongen 

Varma smörgåsar 
delikat och billig frukosträtt. 

"Lilla Guldpärlan" 
läskande styrketår. 

herm. meeths a.-b 

Ceater. 

Skådespelet "flamman" 

lommer nästa onsdag upp på Nya 

Teaterns program. Pjäsen har upp

förts i Stockholm och fått en hård 

press, men exempelvis i Köpenhamn 

slagit starkt an. Detta beror må

hända. ])å i vilken grad man gjort 

str/Å-ffliigar. Direktör Selander har 

gjort omfattande beskärningar utan 

att dock pjäsens själva värde förlo

rar därpå. Styckets tendens är, 

framhåller, direktör S., fullt mora-

list 'Flamman" är dock endast för 
vuxen publik. 

10RENSBERGSTEATERN 

Oscar CClUdes "Salome" 

fe detta skrives, i tidningens 
jressläggmngsögonb'] iek, har Lo-

isbergs teaterns premiär på Oscar 
es skådespel Salome just gått 

'n staPeto- Tiden medgiver icke nå-
?°n närmare redogörelse, men — med 

-enation för en del invändningar 

-Kan det konstateras att föreställ-

Hrtigbct. 
Artigheten är en utdöende, men 

vacker talang. Jag tycker om att 
.folk resa sig, när de hälsa och säga 
tack när man gör dem en tjänst samt 
i allmänhet i sitt görande och låtande 
inlägga den aktning och hänsyn för 
nästan som vanlig hövlighet före-

. skriver. 

Men det är inte alla människor 
som tåla artighet. I stället för att 
svara med samma skiljemynt bli de 
mopsiga .och otrevliga, om man be
möter dem för hövligt. Kommer man 
exempelvis in i somliga butiker och 
enligt sin naturs maning vänder sig 
till biträdet, med ett artigt: Vill frö
ken vara vänlig och visa mig röda 
sidenband! får man stå där. Men ser 
man hög ut av bara den och befaller: 
Röda sidenband! blir man bums be
tjänad. Det duger inte heller att va
ra för artig mot en nyanställd hus-
assistent. Hon tror då genast att man 
inte kan betala lönen. Har man fru 
Andersson som går bort i husen till 
hjälp en dag gäller det också att va
ra försiktig. En aning för mycket 
artighet, och hon uppfattar det ge
nast soin en invit till förtrolighet och 
bötjar anställa korsförhör om vad 
ens bohag och husgeråd kostar. Över 
huvud taget har folk lätt att tro att 
det icke är sa väl beställt med en 
person som visar deras egna personer 
en smula aktning. 

Hur nedslående detta än är måste 
man dock föredraga artigheten fram
för drumligheten. Den är i all sin 
nuvarande impopularitet en god 
makt bland människorna. En glad 
gör çlwn ännu gladare och hos en för
bittrad stillar den vreden. Om så
lunda en cyklist kört ikull en männi-

ningen blev en stor framgång för 
teatern. 

Oscar Wilde har ingenting att sä
ga hjärtan och själar — han talar 
så mycket mäktigare till fantasi och 
intellekt. I Salome firar hans glän
sande formtalang, hans förmåga att 
skapa stämning, effekt och stil verk
liga triumfer. Själva ämnet, som 
leder åskådaren ända ut mot de yt
tersta. gränserna av det grymma och 
vidunderliga, i människonaturen, for
drar även liksom ordens försonande 
utstyrsel. 

På Lorensbergsteatern spelas hu
vudrollen, märkvärdigt nog, av fru 
Widborg. Man tycker annars att 
Doris Nelson borde varit den enda i 
ensemblen, som är såsom skapad för 
uppgiften. Nu kreerade denna i stäl
let Herodias roll, som härigenom, 
vilket icke är meningen, i demo-nism 
kommer att överglänsa Salome. 

Vi återkomma i följande nummer 
till en utförligare redogörelse. 

» B U R L I N S  H e m s l ö j d .  { 8 T B ! Ä *  
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ska och sen bara fortsätter som om 
ingenting hänt blir människan upp
bragt och anger cyklisten för poli
sen. JVlen stannar cyklisten däremot, 
hjälper upp och borstar av sitt offer 
och i övrigt på tusen sätt visar sin 
förtvivlan över det inträffade vek-
nar människans hjärta underbart och 
smälter utan alla anklagelser sveda 
oc h skada, Om en herre i tio graders 
köld går ut och ställer sig på platt
formen för att överlämna sin varma, 
goda plats inne i vagnen åt en dam, 
s°m har vett att tacka honom 
f-iyser och förtäres han av grämelse 
och gör en vredgad insändare i en 
tidning mot damers ohövlighet i spår
vagnarna. Men belönar hon med en 
vacker blick och ett vänligt tack 
hans ridderlighet, uthärdar han köl
den med Iromt och förnöjt sinne. 

Apropå herrarnas ofta hörda kla
gan över damers ohövlighet, undrar 
jag, om de veta, att det också finns 
män, som icke förstå vanlig hövlig-
het från en dams sida. De tyda den 
som något helt annat. 

I oljande självupplevda episod be
lyser hur det kan gå om en dam visar 
artighet mot en icke-gentleman. 

Scenen är ett konditori vid 6-tiden 
på eftermiddagen. Vid disken utom 
jag en herre. När jag över den höga 
glasskivan drar assietten tillbaka, rå
kar min armbåge stöta till herrns 
assiett, sa att han håller på att tappa 
den. Jag diskuterar icke här huru
vida skulden till kollisionen låg hos 
mig, som inte såg med nacken, eller 
hos honom, som vid en lång tom disk 
inkräktat på mina farvatten. Jag på
tog mig emellertid ansvaret genom 
att hastigt, men artigt be honom för 
all del ursäkta. 

Därmed borde saken varit utage-
rad. Men när jag efter att ha full-
ständigat min utrustning passerade 
gången fram mot ett av smårummen 
stötte jag åter på min herre från di
sken. kan hade uppenbarligen ställt 
sig på post. Och när jag gick förbi 
— o, avgrundsdjupa enfald! — blin
kade han! Det gick runt i mitt hu
vud. Vad menade han!!? Jag hade 
råkat stöta till en vilt främmande 
mans assiett, jag hade hövligt bett 
om ursäkt, jag hade uppfört mig 
fullt korrekt — och nu stod karlen 
där och blinkade! 

Jag intog upprörd min plats. 
Herrn satte sig vid ett bord mitt emot 
och började ostentativt betrakta mig 
som väntade han en dramatisk fort
sättning. Jag tänkte: Vänta du! 
Ty även jag väntade på något. Nå
gra obehagliga minuter förflöto. Al
drig har en mazarin smakat veder
värdigare. Äntligen kom den person 
jag väntade. En man — en verklig 
gentleman. Nu skulle han därborta 
väl sluta med sitt oförskämda tittan
de. Men — nej ! Det hela blev slut
ligen så olidligt att jag med några 
ord invigde min följeslagare i situa
tionen. När han hört skildringen 
till slut. vände han sig långsamt på 
stolen och tog med en fast blick sikte 
på mannen. 

Jag vet inte vad det kan ligga för 
frimureri i mäns blickar. Men den-

8  läkt. 
Av TOB A RAMM. 

'1 genealogisk synpunkt finns det 
jara två slags släkt, nämligen nära 

släkt och släkt på långt håll. Men 
socialt ställer sig släktfrågan på ett 
annat sätt. Där kan man vanligen 
indela folks släkt i följande tre ka
tegorier. 

Släkt man talar om. 

Släkt man inte talar om, och 
Släkt man talar om att man hjäl

per. 

Den första kategorien är den släkt 
nian äi stolt över. Den har avance
rat langt på samhällsskalan och strå
lar med en fixstjärnas glans bland 
vasaller av tredje eller fjärde ord
ningen på familjekartan. Man säger 
så ofta man kan få tillfälle därtill: 
min kusin statsrådet, min farbror ge
neralen, mm svåger byråchefen. 
Merendels bor denna lysande släkt i 
en annan stad. Med undantag för 
den obligatoriska nyårshälsningen 
hör man aldrig av den. Den har 
bjudningar, barndop, bröllop, be
gravningar, men man är aldrig med. 
Man bara talar om den, håller sig 
underrättad om den, fäster sina be
kantas uppmärksamhet på varje 
gång dess namn står i tidningarna 
och samlar sig över huvud det anse
ende man kan på denna släkts be
kostnad. Den lever men man ser den 
aldrig, den dör och man klär sig 
svartklädd. Mian sörjer inte, men 
att bära sorg efter ett statsråd eller 
en general är lika mycket värt som 
många, många statsobligationer. 

DUKAR m. m. 

11a hade en våldsam effekt, Det 
tycktes mig som om den andre plöts
ligt tillintetgjord börjat smälta ned 
på sin stol. Efter några ögonblick 
fanns det ingenting kvar av honom. 
Han hade lämnat lokalen. 

Detta bara ett exempel ur högen. 
Och jag grubblar ofta över detta 
problem. När vi damer äro hövliga 
mot en man av denna sort blir han 
närgången. Men när en annan man 
visar honom sitt förakt, förstår han 
ögonblickligen språket. 

Av exemplet att döma ligga i detta 
speciella fall alla fördelar på män
nens sida. De kunna utan risker 
bruka artighetens vackra talang mot 
hela det andra könet. Men för att 
inte bli allt. för mycket tillplattade 
få vi använda den med både urskilj
ning och sparsamhet mot männen. Ej 
heller är det omöjligt att det just är 
icke-gentlemännens egendomliga sätt 
att tolka damernas artighet .som givit 
anledning till dessas så ofta påtalade 
oartighet mot de verkliga gentlemän
nen. Tänk på saken, ridderliga män, 
och ni skola kanske känna er mindre 
sarade av den kvinnliga ohövligheten 
i spårvagnar! Det är inte otacksam
het utan osäkerhet. En förklarlig 
fruktan att händelsen skall få en allt 
annat än angenäm epilog. 

Ragna Peters. 

Släkten man aldrig talar om. lever 
också sitt liv. men i fullkomlig glöm
ska. Man säger aldrig min kusin 
månadskarlen, min farbror matrosen 
eller min svåger klamparen. Det lå
ter ingent'ng. Man är på det hela 
taget föga angelägen om att folk 
skall vca att man äger släktingar i 
så ringa ställning. De kunna vara 
hederliga, respektabla människor, 
men de duga inte att skylta med. 
Frågar någon: Ni är väl inte möjli
gen släkt med minister B., svarar 
man frimodigt och nonchalant: Om! 

Vi äro bara sj^skon! Men om man 
säger: Jag har en mycket hygglig 
gårdskarl med samma namn som ni, 
ser man bara förvånad ut och lyckas 
trots en mängd skenbara ansträng
ningar icke erinra sig att det är ens 
bror. Detta icke av brist på sym
pati för brodern-gårdskarlen, utan 
enbart på grund av social feghet. 

Släkten man talar om att .man 
hjälper bildar vid sidan av dessa bå
da en klass för sig. Vanligen består 
den av "bättre folk", som genom ål
der, sjukdom eller oföretagsamhet 
saknar existensmedel, men dock för
står konsten att hålla sig uppe. Det 
ger ens ekonomiska förhållanden en 
viss glans att man har råd att dra på 
fattiga släktingar. Man lånar dem 
en femma alltibland för .att sedan 
kunna skryta med att man "så gott 
som försörjer dem". På födelse- och 
högtidsdagar infinner man sig som 
välgöraren i deras hem för att genom 
en värdig gåva markera sin roll som 
deras stöd och försyn i livet. Nä.r 
man talar vid andra om den, ser man 
bekymrad ut för deras skull, men 
antyder att man inriktat sig på att 
det väl för framtiden får gå som hit
tills. Härigenom vinner man styr
kan och sympatierna på sin sida, Att 
briljera en smula är ju ett rätt oskyl
digt nöje och därtill oftast det enda 
ens släktingar bereda en. 

Regeln har naturligtvis undantag. 
Vid sidan av fåfänga talar blodets 
röst sitt oöverlagda språk. Mänsk
ligt sett talar den kanske lika varmt 
för gårdskarlen som för generalen, 
men den talar då " bara inte högt. 
Den kan däremot vara så mycket väl
taligare i det tysta, I stort sett kun
na vi emellertid inte komma ifrån de 
yttre förhållandenas inverkan på 
vårt känsloliv. Det är så. Vi kun
na inte förneka det. Och det skulle 
först och främst fordras ett större 
socialt mod än vi vanligen besitta, 
för att få det annorlunda, 

Mannen kan icke äga någonting 
bättre än en god hustru och icke nå
gonting sämre än en dålig. 

Simonides. 

Den olösliga 

tjänawme-

frågan. 

T 11 :r 4 av K v. T. står en art, av 
sign. S. E. med rubrik "Undervis-
ningsinstitut för husligt arbete". Den 
innehåller utan tvivel tänkvärda sa
ker och delvis goda förslag. 

Om inte precis Undervisningsin
stitut", så behöva vi dock obligato
riska fortsättningsskolor för all 
kvinnlig ungdom, där teoretisk och 
framför a.llt. praktisk undervisning 
meddelas i allt som tillhör hemmets 
skötsel jämte grunderna för hälso-
och sjukvård. Dessutom morallära 
och enkel bokföring. 

A^i skulle ju kunna kalla denna 
lärotid för den obligatoriska kvinn
liga värnplikten, som förberedde den 
unga flickan att möta livets krav. 

Efter genomgången examen och 
erhållet betyg får hon t. ex. sedan 
plats i någon familj, där hon ytter
ligare förkovrar sina kunskaper. -

Att uppställ,a. någon regel i sär
skilda fall ang. lön, fritid m. m. 
faller sig naturligtvis svårt för att 
icke säga omöjligt, då förhållandena 
äro så olika inom olika familjer. Det 
bör överlåtas åt de enskilda att be
stämma. själva. En del punkter bö
ra. dock fastställas, t. ex. en .månads 
uppsägningstid för båda parterna, en 
ledig eftermiddag i veckan samt var
annan söndag. Dessutom kvällarne 
fria efter kl. 8—9, om inget särskilt 
hindrar, t. ex. sjukdom eller i ensta
ka fall främmande. Har vederbö
rande innehaft sin plats över ett år 
får "hembiträdet" eller "assistenten" 

i en veckas semester eller mer under 
sommaren. 

Varför icke tjänarinnans "yrke" 
har ett så "gott anseende" som en del 
andra beror helt visst på, att det ä 
så ytterst få, som fylla sin plats på 
ett tillfredsställande sätt. De sakna 
i regel ansvarskänsla och kompetens. 

överallt på andra arbetsområden 
fordras kunskaper, ordentliga betyg 
och rekommendationer. Tages någon 
utan sådana t. ex. på ett kontor eller 
dylikt kaOJas han eller hon "volon
tär" och får gå sin lärotid utan lön, 
tacksam att icke behöva betala för 
sig. 

Hur lyckligt vore det icke för alla 
parter, om den platssökande verkli
gen ägde kunskaper och förutsättnin
gar att med ordning och samvets-
grannhet utföra sitt arbete. 

Som det nu verkligen förhåller sig 
synes det nästan hopplöst. Hemmet 
lider härigenom. Det återverkar på 
samhället och detta åter på staten. 
Här ser man ånyo den gamla satsen 
gå igen — "små orsaker — stora 
verkningar". 

Det faller av sig själv, att häri in-
begripes icke de hem, mindre och 
större, där husmodern är ung, frisk 
och stark och kan sköta, hemmet utan 
främmande hjälp. Detta är natur
ligtvis det mest idealiska. 

& 
V t l f c n i l ö j a n »  

R O M H N  
av 

^ lse kesfnen. 

"ktoriserad översättning 

av Magnhild Lindberg. 

1 fot 'SW ' 

> fr^kalht
mmet! SVaga belyS-

!S» från d6n gUk ljuS" 
"leka m.':.. ,mUS mmet, och det 

S^fÖVerträ^den: 
a"%. J1- C ännu blekare ut än 

"'"•HiaKi'i, » T 's^a'^e han något 

^ft^ÖrJ!Ym eländiga t^ska' 
".I, Tpli)tsUgl °tl w* 

'*fter ton o i lan anPassade sin 

: !">5A k m och dar-
"v* henDe. Slg allt d.i"Pare ner 

— Vad värdigas ni meddela mig, 
Szagady? sade Julie, och lade sig 
allt bekvämare tillrätta i stolen, un
der det att hennes varma ansikte un
der den vita hårmassan så småning
om lyftes allt högre upp mot honom: 
. . . jag förstår inte ett ord . . . jag . . . 
nu v,är hennes skrattande mun helt 
nära hans, och en sekund senare 
visste hon mycket väl, vad han sagt. 

En stund fortsatte de under to
nerna från ett livligt allegro denna 
slags ungerska underhållning. Men 
innan man slutade trion därute, vred 
hon upp den högfotade skrivbords-
lampan och uppmanade sin vän att 
sätta, sig på divanen i passande åhö
rareställning. 

Efter slutackordet sprang hon upp, 
fullkomligt ogenerad, gick in i mu
sikrummet, ropade "bravo" och fick 

fatt på Henry. 
— Kom här, Henry, Szagady in

tresserar sig för er vårdade Mynheer, 
och därvid pekade hon på ett stort, 
mycket bra gjort porträtt från den 
senare holländska skolan, vilket före
ställde en kraftigt byggd herre i 
blommig väst och guldbroderad rock. 

Wiesner kom in samtidigt som van 

der Borgk, och därefter syntes Brau
ne med en bricka. Han tände flera 
lampor och serverade förfriskningar. 

Grün hade stannat kvar i musik
rummet och likaså Elisabeth. Han 
satte sig framför pianot och började 
gräla ganska grundligt på den unga 
frun. 

— Nej, så här duger det rakt inte, 
och han slog an ett par toner med 
fumliga fingrar, -— inte får man 
spela så där slappt och likgiltigt. 
Lätt och ändå eldigt, alldeles klart 
men kraftigt på samma gång, ... så 
här . . . och plötsligt framvällde un
der hans tjocka fingrar några oänd
ligt vackra, löpningar. 

— I början gick det ju . . . här . . . 
han bläddrade tillbaka ett par sidor, 
och här! Det gick riktigt bra, och 
jag gladde mig verkligen. Men sen. . . 
nä . . . 

H 011 hade stått alldeles stilla bred
vid honom under hans häftiga utfall. 

— Ja, jag kände det själv, men 
det gick inte. 

— Det måste gå, man får inte 
släppa taget, det. måste! och full av 
iver såg han upp, och märkte då den 

mörka skuggan i hennes ögon, de: 
skälvande munnen. . . 

— Ack, min Gud, nådig fru, sade 
han och fattade tafatt hennes hand, 
nu först ser jag att ni är trött, då 
kan man inte spela. 

— Nej, inte sant-, och hon blev ett 
ögonblick stående med fuktiga ögon. 
Så log hon: Alltså inte mera bannor, 
mästare, inte mera nu i kväll. 

—. Hur kan ni tro att jag . . . och 
nu följdes de åt till de andra i Hen
rys rum. 

Det blev en lång och livlig debatt ' 
om den nya operan. Franz Wiesner 
kunde redan utantill flere av de svå
raste sidorna i ouvertyren, och gav 
dem en glänsande tolkning. I Grün 
och Elisabeth fann han intresserade 
åhörare. Henry blev oupphörligt di
straherad och störd av Julies koketta 
manövrar. Hon ägnade honom den 
livligaste uppmärksamhet för att e; 
ungraren skulle bli alltför övermo
dig, och som värd kunde han ju ej 
visa sig alltför oartig mot henne. 

Äntligen bröto Wiesners upp. Van 
der Borgk följde sina gäster ända ut 
i hallen. Elisabeth, som ville undvi
ka ett samtal med honom, kom just 

ut ur dörren och vände sig mot trap
pan, då han ropade på henne. 

— Elisabeth, får jag tala med dig 
ett ögonblick. 

Hon följde med tillbaka in i hans 
rum. 

•— Jag ville bara säga, att Julies 
plötsliga uppenbarelse här ej berodde 
på något som helst slags avtal, vilket 
du, med den uppfattning du tyvärr 
har om mig, förmodligen tror. Det 
var en av hennes nycker. 

— Du behöver inte försvara dig. 
— Elisabeth! 
Hon fortsatte: Men om du vill, att 

jag skall stanna här, är det bättre, 
att du går dit. 

Hans uppflammande blick sökte 
hennes. Hennes trötta, ögon sågo 
förbi hans. Han knöt händerna för 
att behärska .sig. 

— Jag beklagar, att jag tröttat 
dig, och då hon vände sig för att gå, 
öppnade han dörren för henne. 

Besviken, vredgad och sorgsen 
stannade han själv kvar. 

Ännu en gång hade han genom 
denna litet bryska anmärkning an
gående Julie, försökt få_ i gång ett 
samtal, hade han hoppats att Elisa

beth ånyo skulle blivit häftig och 
givit honom tillfälle att klargöra 
mycket av det, som hon så fullkom
ligt missuppfattat, framför allt, att 
det fortsatta livliga umgänget med 
Wiesners ej berodde på att Julie än
nu hölle honom fången utan tvärtom 
att han numera kände sig så helt fri 
från hennes bojor. 

Och nu stöter han på ett så bittert 
motstånd, mötes han av en så orätt
vis skarp ton, att han blott med yt
tersta möda kan behärska sig. Vilken 
lidelse hade så plötsligt fått makt 
med henne? 

Hur kunde han ana, att det var den 
först nu fullt vaknade kärleken till 
honom, som skakade henne, och gjor
de henne blind och så stark i sin 
vrede? 

Hon lutade sig ut genom fönstret 
till sitt mörka sovrum och kände sig 
djupt olycklig. Hur kunde han på 
detta sätt beröra vad som plötsligt 
kommit emellan dem? Vad hade det 
för betydelse för henne, om de förts 
tillsammans genom överenskommelse, 
eller blott genom den ömsesidiga 
dragningskraften! Ja, om han ock
så försökt aldrig så mycket att upp-
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Varje förståndig husmoder 

använder 
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Att sköta ett hem med ordning, 
sakkunskap och arbetsglädje — så 
att medlemmarna inom detsamma 
känna trevnad och ro — går inte pre
cis så alldeles av sig själv. Det lig
ger mycket målmedvetet arbete bak
om och först och sist en aldrig trött
nande och god vilja. 

Sorgligt nog är ett stort flertal av 
våra husmödrar utarbetade i förtid, 
till stor del på grund av dålig hjälp. 
Det är detta som måste avhjälpas. 
Men vägen dit går icke genom att 
"slå av på hemmens eller husmo 

deras fordringar" utan genom af' 
höja fordringarne på "hembiträdet", 
så att hennes arbete blir fullgott. 
Samtidigt stiger också yrket i anse
ende. 

Såsom en av orsakerna, att det 
husliga arbetet står i så låg kurs, 
namnes dess långa arbetstid. Vis
serligen, men då får man ju också 
tänka på, dels att arbetet i allmän
het icke är <så tungt eller enformigt, 
dels att platsen i regel kanske icke 
behålles så många år. 

Flickorna inom de mera burgna 
familjerna bruka numera ganska all
mänt genomgå någon hushållsskola, 
där de få betala relativt stora avgif
ter. 

Ja, detta är i sanning ett socialt 
epörsmål av allra största betydelse 
som högljutt pockar på sin omedel
bara lösning! Det duger inte längre 
att bara skjuta upp — frågan är för 
viktig. 

Vår kvinnliga ungdom är ett ka

pital att räkna med. Staten har 
ännu icke hunnit att inse detta. Och 
jag höll på att säga —• som väl är. 
Ty vi ha tyvärr inga vidare lyckade 
resultat att visa på, där staten gri
per in. 

Hur bör då denna stora samhälls
fråga, ordnas på ett rationellt sätt? 

Kanske det inte vore omöjligt att 
lösa den gordiska knuten på ett gan
ska enkelt och omedelbart i kraft trä
dande sätt. 

Inom varje samhälle och kommun 
utexamineras varje år ett istörre an
tal unga flickor. Nåväl — efter 
avslutad vanlig skolgång infaller 
värnpliktsåret, obligatoriskt för alla. 
(Undantag kan dock göras för obot
ligt sjuk eller verkligt oförmögen). 

Härtill fordras naturligtvis medel, 
men dock inga stora kapital. — Det 
är både samhällets och statens plikt 
att tillvarataga de rika anlag och 
möjligheter, som finnas hos vår 
kvinnliga ungdom. Detta är skat
ter av så betydande omfattning, att 
vi med säkerhet skulle få en rik 
fond för evärderliga tider, och det 
skulle säkerligen icke dröja så mån
ga decennier, förrän det goda och 
ädla hade genomsyrat samhället. 

Alltså — vilja, vi ha ett bra sam
hälle —- giv oss goda och dugliga 
mödrar och uppfostrarinnor! 

Här är fältet för alla kvinnoorga
nisationer och husmoderföreningar 
och förresten för alla människor att i 
samlad enig tropp arbeta för upp
nåendet av vårt gemensamma stora 
önskemål: goda, lyckliga hem och 
friska, dugliga samhällsmedlemmar, 
som med glädje och kärlek fylla sin 
plikt. 

En viktig punkt i denna fråga är 
onekligen betygen. Vilken husmor 
har icke blivit besviken i sin förvän
tan på uppfyllandet av alla de ut
märkta saker, som nästan i regel åter
finnes i "husassistentens" betyg? 

Därför måste vi ha tryckta betyg, 
alldeles som vanliga skolbetyg, upp
tagande de olika kunskaper, som er
fordras för hemmets skötsel. Dessa 
böra ifyllas på heder och samvete 
samt vara obligatoriska. 

Gerda Höök-Nilsson. 
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Emottager insättningar mot högsta 

gäl lande ränta.  

Uthyr brand- och 

r ingsfack.  

dyrkfr ia förva-

Förmedlar köp och försäl jn ing 

akt ier  och obl igat ioner.  

Emottager mot bi l l ig avgi f t  (s.  k.  

öppen deposi t ion) al la s lags 

värdehandl ingar.  Avkastning 

redovisas omedelbart  t i l l  depo-

nenten. 

Emottager t i l l  förvar ing i  kassavalv 

(s.  k .  s luten deposi t ion) förseg

lade lådor,  konvolut  o.  dyl .  

ipiiiiiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i mun i  

1 Vitrmns FERROLI , . ik5£f 
är det kraftigast aptitgivande och mest stär
kande av alla moderna organiska järnpreparat. 
Synnerligen lättsmält fördrages det av den öm
tåligaste mage. Vid blodbrist och svaghet av 
största verkan. Dess angenäma smak gör att 
det med lätthet tages av såväl barn som vuxna. 

Tillverkas å 

Apoteket Vasens Apoteksvarucentral 

Laboratorium, Stockholm. 

Originalflaska om 500 gr. Nedsatt pris 3:25. 

Fås på alla apotek. 
Om Vitrums Ferro 1 ej finnes på närmaste 

apotek, tillskriv fabrikanten, Apoteket Vasen, 

Stockholm. 

En spegel är bättre än en mängd 
tavlor av förfäder. 

Menzel. 

Skottår. 
]N"ågra betraktelser. 

Med anledning av skottåret har en 
engelsk tidning förelagt sin läsekrets 
följande fråga till besvarande: "An
ser ni att även kvinnan bör fria?" 

Frågan torde av de flesta betrak
tas som oviktig. Men varför? Ja, 
svaret är icke sa lätt funnet. Låt oss 
se vad den engelska enqueten gav! 

—• Det finns, framhåller en av 
skribenterna, intet verkligt skäl, som 
kan anses förbjuda en kvinna att 
fria, om hon själv vill det. Det sa
ges, att det skulle vara så ytterligt 
obehagligt för en man att ge en 
kvinna korgen, men är väl saken min
dre penibel för en kvinna, som måste 
avvisa en giljare? -— Man må in

taga vilken ställning som hälst till 
spörsmålet — ett står i alla fall klart, 
nämligen att det kvinnliga frieriet 
kommer att höra en icke alltför av
lägsen framtid till. 

En kvinna bör under inga förhål
landen fria själv, förklarar en annan 
av de i enqueten deltagande. Den 
flicka är ännu icke född — och en 
vansläktad ättling av moder Eva 
måste hon eljes vara — som icke 
på ett eller annat sätt kan få den 
man, hon skänkt sitt hjärta, att själv 
saga de livsavgörande orden. Det kan 
naturligtvis tänkas förhållanden, 
som göra det svårt för en man att 
fråga en kvinna, om hon vill äkta 
honom, men kärleken är en primär 
passion, och är den ömsesidig, skall 
den alltid i det rätta ögonblicket 
finna sitt uttryck 

Jag tror att jag vågar påstå att 
initiativet medvetet eller omedvetet 
alltid utgår från kvinnan, men den 
kvinna, som griper och använder det 
öppet, skadar sitt kön och lämnar 
ifrån sig sitt smidigaste och mest 
välslipade vapen. I nio fall av tio 

,Ä/B CARL JOHNSSONS 

i Stora V år-Realisation 
börjar Måndagen den 3 mars 

är det kvinnan som väljer den man 
hon önskar till make. Hon uppsö
ker honom, spinner in honom i en 
väv av osynliga fina trådar och hyp
notiserar honom i 'det. rätta ögon
blicket till att fria, under det att 
hon själv för sitt spel till ett lyck
ligt slut genom att rodna och stam
ma ett "Oh, detta kom så oväntat", 
vilket gör honom allt ivrigare att få 
det "ja", varpå hans livs lycka synes 
hänga. 

Det mest vägande inlägget följer 
här nedan: 

— Om en man och en kvinna äl
ska varandra, böra de också förena 
sina öden. Mig förefaller det som 
om även en kvinna under vissa för
hållanden bör kunna fria, nämligen: 

1. Om han är mycket äldre eller 
mycket yngre än hon. 

2. Om han är fattig och hon 
mycket rik. 

3. Om han i socialt hänseende 
står under henne. 

4. Om han är sjuklig eller om 
han av någon annan anledning be
finner sig på livets skuggsida. 

Hans stolthet, hans hederskänsla, 
ja, till och med hans kärlek kan i de 
nyss relaterade fallen göra honom 
stum. 

Jag kan ge ett exempel ur livet. 
- Han var sjuttio, hon en vacker 

kvinna på trettio. Han var ännu 
statlig och i risk. Deras kärlek var 
ömsesidig, och hon förstod varför han 
icke vågade begära henne till hustru. 
Sa en dag sade hon till honom, att 
vår och vinter hade mycket gemen
samt och att maj skulle vara lycklig 
över att få försköna dagarna för de
cember. 

En manad senare voro de man och 
hustru. 

Bråsth8 Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

REKOMMENDERAS.  

Färsk FISK 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

Lilla Vilohemmet 
Tel. 272. Alingsås. Tel. 272. 

REKOMMENDERAS! 
Luftiga ljusa rum, gott bord. Inackor

dering 4: — 4: 50 5; — kr. pr dag. 
Förfrågn. ställas till frkn Lotten Nordgren 
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BREVLÅDA. 

P r i m a  l  i  o  1 1  < 1  -  S  1 1 1  i, 

S til ton-Ost helfet a 2.50 pr kg. El 
Stora Pärska Hallandsägg. § 

SVEA Smör-  och  Osta f fär ,  ?  
(Oerda Karlson) = 

St Saluhallen åt Kungstorget. 
Tel. 5906. Varorna hemsändas. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män så köp 

S P I S B R Ö D  
från 

Göteborgs Angbageri  
ty det är främst i skörhet o. smak 

Stora tankar och ett rent hjärta -
det är detta vi böra bedja om. 

Goethe. 

Sorgen förädlar. Sorgen är icke 
något gudomligt men en salva, som 
öppnar ögonen för det gudomliga. 

Meir Goldschmid. 

Måhända är lida ingenting annat 
än leva innerligare. 

Alexander Vinet. 

B e s t ä l l n i n g a r  emottagas på 

UTSTYRSLAR 
omsorgsfullt och billigt. 

Anna Edstrands  VItvaruaf fär  
Magasinsga an 9. Tel. 8292. 

KOL VED 

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

r*°klig. Vi ha ^ 
fakel uppsatt, i vüken Jan 

I rami orda åsikterna kom*^!-,?6 

nes och ytterligare utveckla n 7 

pa grund därav ei så l- ' 
införa också Edert inlä^TS^ * 
tack för visat intresse! ^ 

A. B., Chicago Vi l,., 

ståtliga sändningar, över 4^- * 
1 örtjusta. Den vänliga önsk 

Uï0 

om framgång gladde oss i h«„ 
Vl sii«a trosvisst varje dag- "nf4 

bättre och bättre!" Vi' a r l  
g ä r  

också för att så må ske oeu'** 

därjämte på vår läsekrets' JT 
hjälp. ^ VSB% 

H . H .  Inlägget för Ungt f 

forande, men v, skola, nä 

någon mer gang kommer under v 

handling, ha Edra goda synpunkt^ 
1 minne. 

b—' 11 "• vi läste or v«lt 

rf IT "" måslB * e— » 
det starka snöfallet och de 15 m 

dernas kyla lägga den i manusW 
lådan tills töväder inträder. 

En medkännande. En sådan art 
är nog bra, men gör som vi - Upp" 

muntra kvinnlig företagsamhet var 
ni möter den! Det är det effektivaste 
sättet ! 

Intresserad. Den angivna signa-
turen håller på med några "hemlig, 
het»tulla artiklar, vilka kommt så 
småningom! 

A. L., Ede, Joanna G. H. Vi må
ste ledsamt nog svara nej. För den 
här gången. Kanske blir det "ja" 
nästa. 

i wemon 
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föra sig korrekt sedan sitt giftermål, 
vad brydde hon sig 0111 det, nu när 
hon visste att denna dam, en kvinna 
av just denna typ, hade ägt och ägde 
hans glödande passion. 

Hon hade ju trott, att han valt 
henne själv med verklig förståelse 
för hennes natur, för allt det, som 
fanns inom henne, som hon blott med 
svårighet kunde ge uttryck för, men 
som levde så mycket intensivare i 
hennes inre. Hon hade ju just nu 
velat öppna för honom den sista för
dolda kammaren i sitt hjärta — och 
nu! — 

Att få höra från hans egen mun, 
att den där kvinnan så helt fängslat 
honom, att han varit ur stånd att 
motstå henne, hur mycket än hans 
bättre jag strävat emot. 

Det gjorde henne så fullkomligt 
modlös, förtog henne så allt hopp om 
att, hur mycket än hennes kärlek 
trängtade efter honom, lyckas .segra 
i striden om honom. Hur skulle 
hon som i allt var så olik en Julie, 
hon som hade så svårt att blotta sitt 
inre, kunna lyckas att draga honom 
helt till sig? Och att dela, nej, nej! 
Så återstod henne ingenting annat än 

att förskansa sig bakom en låtsad 
köld, så att han ej fick veta, hur helt 
han redan ägde henne, han som inte 
hade annat att ge än de smulor son 
den andra lämnat. 

Under det att allt inom henne var 
i uppror låg trädgården nedanför med 
sina sovande träd i 'stilla ro. Hon 
skulle velat springa dit ner och om
famna en av stammarna, luta sig mot 
den som mot en äldre bror och i hem
ligt förstånd med den stumma na
turen hämta kraft och visdom. Det 
hade så ofta hjälpt henne i den gam
la trädgården hemma ,då något brin
gat oro i hennes själ. Men sådant 
gjorde man inte här, det brukades ej, 
det skulle ansetts ,som exaltation, som 
någon av Julies galna kapriser. 

V. 

Ett stort, elegant damrum, fullt 
av otåliga damer, ett aldrig upphö
rande sorl av* röster, ett rastlöst sprin
gande hit och dit. 

Vid ett fönster såg man Elisabeth 

van der Borgk, med ett litet leende 
kring munnen. 

Då doktor Fiedler kom in, fängsla
des hans blick genast av hennes ljusa 
gestalt, hennes rena ansiktsoval och 
detta leende. 

Sa snart de livliga damerna blivit 
varse den ståtlige mannen, störtade 
de sig över honom: 

— Jag i violett, nej, herr doktor, 
det går inte. 

— Jag vill inte till "Nederlän
derna", jag vill vara med i en re
nässanstablå, jag har redan en lämp
lig kostym. 

Min dotter, herr doktor, det får 
jag då verkligen säga, kan och får . . . 

Slutligen sade husets värdinna, en 
fyllig dam med ett energiskt, något 
hårt ansikte: 

— Bäste herr doktor, vi ha måst 
ändra planen, jag beklagar, men ... 

— Jag beklagar också, min nådi-
ga, ty da måste damerna reda sig 
utan min hjälp. 

Det blev ett ögonblicks häpen 
tystnad därefter allmän förargelse. 

— Men, herr doktor! 
— Hur kan ni! 

— Att lämna oss i sticket! 

— Förlåt, mina damer, det är inte 
jag, utan ni, som lämna mig i stic
ket. Jag har gjort upp en plan för 
er, ni har sanktionerat den, och un
der den betingelsen har jag förkla
rat mig villig att hjälpa er med råd 
och dåd. Om nu damerna hittat på 
en annan plan, måste ni naturligtvis 
också skaffa en annan rådgivare. 

—• Ack, herr doktor, sade nu frun 
i huset, geheimerådinnan Ringwolt, 
som hastigt återfått fattningen, det 
är blott fråga om några små ändrin
gar. . 

— Som jag tyvärr inte heller kan 
gå med på. Allt, vad jag föresla
git, kan jag något så när försvara 
inför mitt konstnärliga och konst
historiska samvete. De s. k. små 
ändringarna, som damerna ämna gö
ra, kan jag säkert inte taga på mitt 
ansvar, och därför måste jag draga 
mig tillbaka. 

— Ja, men .... 

Damerna kunna ju rådgöra med 
varandra ännu en gång! 

Och med dessa ord lämnade han 
den högst förbluffade gruppen och 
gick till Elisabeth van der Borgk 
vid fönstret. 

Ni känner igen mig, min nå
diga? 

— Javisst, doktor Fiedler! Jag 
är glad, att ni kom; det var så 
odrägligt,»allt detta diskuterande och 
käbbel. 

-—• Ja, nu. blir det väl än värre. 
— Ja, det tror jag också, men giv 

bara inte efter. 

— Jag är ett tjurhuvud. 
Hon betraktade hans kantiga pan

na och motspänstiga hårlugg och log. 
.— Och var har vår stränge mä

stare tänkt placera mig? Jag vet 
verkligen alls inte, vad jag lämpar 
mig för. 

— Van Dyck! . . . Men när jag 
fick se er nyss, ert ansikte, ert ut
tryck, kom jag plötsligt att tänka 
på .. ., han tvekade, nästan blyg 
över att ha börjat meningen. 

— Vad tänkte ni på? 
— På Monna Lisa .. . 

Hon rätade upp sig från sin lu
tande ställning och sade kyligt för
vånad: Damen med det raffinerade 
leendet? Jag förstår inte...? 

— Men det är det inte alls. Har 
ni noga betraktat hennes ansikte? 
— han blev allt ivrigare — på en 

riktigt god reproduktion? fet a 

ett klokt, litet besviket, nästan sorg
set leende, med ett uttryck, som a 

tid förefallit mig gåtfullt l* e 

kvinna, som ju ägde allt, ö^n • 
rikedom, kärlek, en Lionardos 

lek ! , 
Hon visste väl för my«^ 

Förvånad såg han upp ,„n. 
lugna ansikte med de vakna, 

sande ögonen. Vad m®11® jv( 
Ville hon tillämpa detta på sig* 
antyda att hon också tyckte®1 ^ ̂̂  

vad man kunde önska, 00 

B R 

_^=HAl.MSTAD t \ f . 
N:o 10-

4: de årg. 

Sbei är väl 
att mamma har 

Gummans 
F L I N G O R  

så att pysen. kan bli 
ren igen. 
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UtlandsKröniha 
i sammandrag. 

Englands och Frankrikes rege
ringschefer ha ånyo växlat ett par 
kndbrev, vilka publicerats i de bå
da ländernas press och även, i sam
mandrag, telegraferats världen runt 
De båda, dokumenten innehålla 
strängt taget ingenting nytt. Vad 
de vilja meddela allmänheten är an
tagligen endast, att de båda regerin
garne, alltjämt upprätthålla vänliga 
förbindelser med varandra och vilja 
samarbeta för världens frälsning. 

Brevväxlingen inleddes av engel
ske premiärministern, MacDonald, 
som förklarade, att han förstår 
fransmännens fruktan för ett tyskt 
btimndekrig liksom deras besvikelse 

"ver att icke Förenta staterna och 
ngland genom en militär garanti-

Pait skyddat Frankrike mot denna 
a tid hotande fara. Han förstår 
® så Ï rankrikes besvikelse över det 

uteblivna tyska skadeståndet. Men 

t® alla dessa medgivanden vill 
M nald fästa M. Poincarés upp

märksamhet På att wkså England 
ar «na bekymmer. "Folk här i 

förklarar han, undvikande 
^ °ppen anklagelse, "betraktar med 

vad de anse vara Frankrikes be 
slut att 

ruinera Tyskland och att slå 

tiij6r. kontinenten utan hänsyn 
f_ ai"a berättigade intressen och de 

E«ropa'' fn?eFn* för ställningen 1 

. 0ch 1 skydd av sitt "folk 
ra ortsätter han att bombarde-

VaA, °^ncaré med obehagligheter. 
iMiga verhale\ rrA. 

loftva^' ^n0m franska armén och 
krar V1^en * sa hög grad irri-

^mer11]011^8^ a^mänheten? Hur 
utWj ' ̂  S^=' 'a^ Frankrike lånar 

Cä ! miljon® francs för mi-
ïopeisjç " de nya centraleu-
att  w , a crna men icke tänker på 
iaod,So 

a.am krigsskuld till Eng-

PäiigajV <ir ' ßförsta behov av dessa 

-öäreffp 
S0ll%are F janslår MacDonald en per-
pr°blemetl °dl bringar i åtanke 

Stiert ocjj -,)(
U'lr' Rhenlandsocikupa-

SV , alz- Samförstånd här, 
- aan- tord ' 
*4 ^iiidn 

e icke kunna uppnås 
vi genom modig 

diskussion lyckas 

ätliga a ®amstammighet i de 
^letQ : f' "' till vilka dessa •l iSl'iK». 

b i hang . Slutligen deklarerar Mac
Donald sin fredskärlek. Frankrike 
önskar säkerhet mot Tyskland, men 
England sträcker sina önskningar 
mycket längre och vill ha säkerhet 
föi Europas alla stater mot krig. 
Nationernas förbund torde här kunna 
göra en betydelsefull insats. 

M. Poincarés .svar är kort, älskvärt 
oeh till intet förbindande. Frank
rike vill fred och tror också på Na
tionernas förbund. Det önskar trygg
het mot Tyskland ioch krigsskadeer-
sättning —• se där allt! Det hyser 
inga planer på att ruinera Tyskland 
eller på att annektera överväldet i 
Europa. Bort det! 

Betecknande för den verkliga 
stämningen mellan England och 
b rankrike är att lord Haldane, ar
betareregeringens lordkanslär, vid en 
luftförsvarsdebatt i överhuset här
omdagen talade om politiken mot 
Frankrike och luftförsvaret i samma 
andetag! Regeringen, förklarade 
han, undviker i .sin politik mot 
b rankrike allt som kan få utseende 
av en utmaning. Å andra sidan full
följer den det från högerregeringen 
ärvda nybyggnadsprograiHimet för 
luftflottan, vilket, förverkligat, skall 
göra England i krigiskt hänseende 
lika starkt som Frankrike. 

Förhållandet mellan Belgien och 
Frankrike har genom den belgiska 
regeringskrisen blivit synnerligen 
oklart. Det är belgiske konungens 
önskan, att den nya regeringen skall 
fullfölja Ruhrpolitiken, men det är 
mycket osäkert, om de politiska för
hållandena tillåta -bildandet av ett 
kabinett i denna anda. Det är möj
ligt, att regeringen blir socialistisk 
eller får ett starkt socialistiskt in
slag. Socialistledaren Vandervelde 
önskar, enligt uppgift, utrymning av 
Ruhr, avrustning samt samarbete 
med MacDonald'för revision av Ver
saillesfreden, en politik alltså stick i 
stäv mot Frankrikes. 

Den franska regeringen har också 
inre besvärligheter att dragas med. 
Vårens val kastar sin skugga framför 
sig och partilidelserna rasa. — Tjän
stemännens nyligen hållna kongress 
har sjungit "Internationalen",, sooia-
listsången, och förklarat, att kåren 
bland sitt vapenförråd mot en snål 
regering upptagit även strejken. 

I högförräderiprocessen i München 
har, när detta skrives, ännu ingen 
dom fallit. 

Turkiet som 1922 avsatte sultanen 
Muhammed VI och lät 'hans efterträ
dare Abdul-Medjid, behålla endast 
kalifvärdigheten har nu även avskaf
fat kalifatet, avsatt Abdul Medjid 
och utvisat honom från Turkiet. Lan
det är nu en ren och klar republik 
under Mustafa Kemål, som överhu
vud. — Turkiet är i färd med att 
knyta vänskapliga förbindelser med 
Tyskland, under det att dess håll
ning mot Frankrike och England är 
mycket reserverad. 

En rysk-japansk konflikt synes va
ra ninder uppsegling. Den har upp
kommit därigenom att ryssarne häk
tat japanska officerare och tolkar i 
Vladivostok såsom misstänkta för 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —. 112 år Kr. 3: 50. 1U år Kr. 2: —. 

Lösnummer 15 öre. 

Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1924. 

Antipatier oel) sympatier. 
'Det första intrycket/ 

spioneri. 
Spanien har haft militära mot

gångar i Marocko. Man tror att inre 
politiska svårigheter skola följa. 

Män hör ofta människor säga, att 
de hava starka sympatier och anti
patier gent emot andra, och att de
ras ställningstagande i detta hänse
ende huvudsakligen bestämmes av 
det mottagna första intrycket. 

De säga det öppet och sorglöst och 
mera som ett meddelande i förbigå
ende än som en förklaring av vikt. 
Saken synes förefalla dem alldeles i 
sin ordning, fullt berättigad och utan 
risk. 

Står sig denna uppfattning vid en 
närmare granskning? Låt oss un
dersöka saken! 

Finns det någon grund för den 
rätt vanliga tron, att det första in
trycket av en person, vars inre ännu 
är oss främmande och obekant, är 
något att fästa avseende vid, att det 
på ett hemlighetsfullt sätt låter oss 
ana grundtonen i hans väsende? 

Sannolikt! 

— Hur skall man få reda på vad 
en individ är? frågar den schweiziske 
filosofen Amiel i sin "Journal in
time". Och han ger själv svaret: 

» — Av hans handlingar för det för
sta, men även av något annat, som 
uppfattas endast genom intuitionen. 
Själen bedömer själen på grund av 
valfrändskapen, tvärs genom orden 
och tystnaden, handlingen och blic
ken. 

Ännu starkare framhäves denna 
åsikt av den amerikanske filosofen 
Emerson. 

— Dölj dina tankar, utropar han. 
Dölj lika gärna solen och månen! Di
na tankar förkunna sig själva för 
universum. De tala genom dig, även 
om du vore dövstum. De strömma 
fram ur dina handlingar, ditt sätt att 
vara, ditt ansikte . . . Säg ingenting! 
Vad du är står över dig under tiden 
och dundrar så, att jag ej kan höra 
vad du säger i strid däremot... Vad 
en människa är inpräglar sig i hen
nes yttre med bokstäver av ljus. Att 
dölja sig gagnar till intet, att skryta 
lika litet. Det ligger en bekännelse 
i våra blickar, i våra leenden, i våra 
hälsningar, våra handtryckningar. 

Även Maeterlinck talar om "den 
direkta rapport, vilken råder från 
själ till själ." Den är, enligt hans 
förmenande, uttryck för en förmåga, 
vilken icke ständigt ingår i den 
mänskliga utrustningen utan endast 
under vissa förandligade tidsskeden, 
då själen till följd av okända lagar 
liksom uppstiger till ytan av mänsk
ligheten och mera direkt än eljes ma
nifesterar sin tillvaro och makt. — 
"En tid skall komma, skriver han, 
då våra själar skola förnimma var
andra utan våra sinnens förmedling. 
Visst är att själens område vidgas 
för varje dag. Hon är vida närmare 
vårt synliga jag och tager en vida 
större del i alla våra handlingar än 
för ett par hundra år sedan. Man 
skulle kunna tro, att vi närma oss 
ett andens tidsskede. — Det synes", 
tillägger han, "som om själarna icke 
längre hölja sig i lika många slöjor 

som förr. Vet du väl — det är en 
sällsam och oroande sanning, detta 
— vet du väl, att om du icke är god, 
är det mer än sannolikt, att din när
varo nu för tiden utropar det hundra 
gånger tydligare, än den skulle gjort 
för två eller tre sekler sedan." 

Dessa uttalanden, vilka vi på 
grund av deras ursprung ha anled
ning att betrakta såsom auktoritati
va och värda att uppmärksammas, 
bestyrka sålunda vår uppfattning att 
vi äro i stånd att intuitivt förnimma 
varandras väsensart. 

Det är dock tydligt, att vi vanliga 
dödliga icke kunna besitta samma, 
klarsynthet och lyhördhet på detta 
område, som särskilt de båda cite
rade filosoferna, dessa det mänskliga 
själslivets beundransvärda utfor
skar©. 

Att vi i någon utsträckning äga 
denna sällsamma förmåga därom äro 
vi emellertid fullt medvetna. Varje 
gång vi föras tillsammans med en 
för oss ny människa, "förnimma" vi, 
utan att veta på vilka vägar det sker, 
hennes inre personlighet, "förstå" vi, 
utan något korsförhör, hurudan hon 
i stora drag är. Denna vår uppfatt
ning, för vilken vi sakna varje verk
ligt skäl, varje bevis synes oss icke 
desto mindre så klar, så viss, så oe
motsäglig, att vi med stöd av den
samma genast avkunna ett tyst, 
blixtsnabbt domslut: utan intresse, 
utan betydenhet och därför oss lik
giltig, eller mer eller mindre antipa-
tisk, mer eller mindre sympatisk. 

Emellertid är det nog i allmänhet 
icke som själar vi mötas och prövan
de betrakta varandra utan helt en
kelt som herr, fru och fröken Den 
och Den. Vårt domslut "likgiltig", 
"sympatisk" eller "antipatisk" har 
därför rätt litet att göra med spörs
målen god eller ond, värd beundran 
och tillgivenhet eller förtjänt av 
ringaktning och hat, men dess mer 
har det att skaffa med frågan: lika 
med oss, samstämd med oss, behag
lig för oss eller icke? 

Under sådana förhållanden är det 
tydligen icke alltid försvarligt och 
klokt att, som vi för sed hava, blint 
lita på det första intryck, en främ 
ling gör på oss. Att han förefaller 
oss likgiltig eller antipatisk behöver 
alldeles icke betyda, att han är utan 
inre värde eller sämre än vi. Det 
kan lika gärna innebära att vi äro 
fattiga i anden, att vi icke förmå 
uppfatta hans inre rikedom, eller att 
vårt mörka sinne hyser instinktiv 
motvilja mot hans ljusa väsende. På 
samma sätt förhåller det sig med det 
första sympatiska intryck vi motta
ga av en annan. Det kan vara det 
bästa inom oss, som förnimmer 
frändskap med det ädla hos denne 
andre, men det kan också vara det 
sämsta inom oss, som utan att vi 
ana, att just detta* spelar in, söker 
anknytning till något motsvarande 
i en annans väsende. Hur många 
vänskaps- och kärleksförhållanden 

Luther — Hntihrist? 
T Gr. H. T. av den 29 februari kun

de man under rubriken "När tven-
ne världar blevo en" läsa en i sitt 
slag synnerligen egendomlig Luther
artikel, signerad av det kända mär
ket T. S. 

Mänsklighetens uppfattning om 
Luther torde vid denna tidpunkt va
ra täjnligen stabiliserad. Även de, 
som icke närmare känna hans skrif
ters och tankars rikedom och djup, 
äro fullt på det klara med att den 
wittenbergske reformatorn gjort kri
stendomen en stor tjänst. 

Denna uppfattning synes nu, en
ligt ovan nämnda artikel, föråldrad, 
och man får där bättre besked. Så
lunda låter dess författare veta, att 
Luther, som hittills ansetts som den 
mäktigaste vägvisaren tillbaka till 
den rena ursprungliga kristendomen, 
egentligen "på sätt och vis betecknar 
religionens upphävande som särskild 
livsmakt". Intill hans tid, framhål-
les det, hade religionen framstått som 
något från det borgerliga livet art
skilt. Det var två skilda sfärer. 
Luthers ingripande gärning var att 
upphäva åtskillnaden mellan de bå
da sfärerna, i det han lärde männi
skorna att de borgerliga åliggande-

I nas fullgörande var just vad Gud 
fordrade. 

Så långt kan man följa med för
klaringen. Men när förf. med denna 
utgångspunkt längre fram i artikeln 
kommer med sådana överraskande 
upplysningar som att "Luther ska
pade en ny fromhetstyp, vars inner
sta väsen var det mänskligas själv
härlighet, med andra ord det reli
giösas avskaffande", att "han" (Lu
ther) i själva verket länkade kristen
domen bort från all uppenbarad re
ligion" samt att "hans tankebygg
nad bildar portalen till den väg bort 
från all ursprunglig kristen tro, på 
vilken de nordeuropeiska folken nu 
hunnit ett långt stycke" står man 
ovillkorligen undrande. 

Härmed är ingenting mindre sagt 
än att den man, som efter den krist
na kyrkans djupa förfall pånyttföd-
de den ursprungliga kristendomen, 
medvetet eller omedvetet gjorde det
ta på ett sådant sätt att kristenheten, 
genom reformationen avlägsnades 
ännu längre ifrån Kristi lära än den 
förut gjort genom den i förfall stad
da kristna kyrkan. 

Är ett dylikt påstående sant? Om 
med ursprunglig kristendom menas 
Kristi egen lära måste man fråga sig 

hava icke byggts upp på den sken
bart säkra men i verkligheten vack
lande grund, som "det första intryc
ket" ofta är, för att i tidens full
bordan raseras, efterlämnande endast 
grämelse! 

Det förnuftigaste synes vara att 
icke tillerkänna det första intrycket 
ofelbarhet eller avgörande betydelse 
utan låta frågan härom stå öppen 
tills en lugn och opartisk efterpröv-
ning hunnit företagas. 

I nästa nummer skola de känslor, 
vi kalla sympati och antipati, när
mare undersökas och värdesättas. 

om i själva verket något motsatsför
hållande existerar mellan denna lära, 
som alltigenom gick ut på männi
skans förbättring, och Luthers krav 
på att låta de dagliga sysslornas 
fullgörande bli såsom en gudstjänst, 
d. v. s. ett uppfyllande av Guds for
dringar? Inneslöto icke båda sam
ma kärna: tro på Gud och kärlek till 
nästan? Hade icke båda samma för 
livet ändamåÄsenliga och nyttiga syf
temål: att skapa det tillstånd, som 
stod mest i överensstämmelse med 
samvetets bud, och som därmed säk
rast måste leda till allas borgerliga 
välfärd? 

Om Luther vidare satt det "mänsk
ligas självhärlighet" som mål, varför 
då hans gigantiska kamp för en ny 
religiös kult, varigenom Gud inner
ligare och omedelbarare än förut 
kunde förhärligas? Vad han ville 
bort ifrån var ju endast alla såda
na ceremonier, som blivit tomt skal 
och sken. Han krossade med andra 
ord en ändamålslös och förvanskad 
form just för att nå fram till det 
mer och mer glömda innehållet i den 
ursprungliga kristendomen, vars kär
na han med sin väldiga gärning 
ånyo kom att blomma upp i ett kri
stet församlingsliv. Det var icke 
Luthers påfund att "tron utan gär
ningar är död". Det är ren kristen
dom. Och det är en orimlighet, som 
faller på sin egen absurditet att kri
stendomen, som varit den förnämsta 
hävstången i mänsklighetens utveck
ling, intill Luthers tid ingenting 
skulle haft att säga för detta livet, 
utan varit "något över den vanliga 
tillvaron svävande, från densamma 
artskilt, himmelskt." 

Man har svårt att förstå avsikten 
med en artikel som denna, Vart vill 
den hän? Den frambär en slags 
övertygelse, om man så vill, men det 
är inte Luthers. Om dennes gärning 
varit så borgerligt enkel som att en
dast sköta de dagliga åliggandena 
Gudi till behag, hade den aldrig 
nått oss. Nu var den i stället en 
mäktig och oavlåtlig troskamp inför 
samvetes stränga domstol, en oav
bruten religiös strid mellan handla 
och vara, en kristlig pånyttfödelse 
genom eld och väld, en fattig, syn
dig människas strålande förtröstans
fulla ryggande till den Gud, som är 
oss en väldig borg mot all sorg och 
nöd. 

Det var sannerligen icke för själv
härligheten en enskild man kämpade 
och uthärdade Luthers övermänskli
ga kamp. 

"Jag beder", säger han också an
språkslöst och ur sitt hjärtas djup, 
'att man vill tiga med mitt namn 

och kalla sig icke luthersk utan 
kristlig. Vad är Luther? Icke är 
läran min; ej heller är jag korsfäst 
för någon. Jag är icke och vill icke 
vara någons mästare. Allena Kri
stus är vår mästare." 

Så talar icke en man, "vilkens tan
kebyggnad bildar portalen till den 
väg bort från all ursprunglig kri
sten tro, på vilken de nordeuropeiska 
folken nu hunnit ett långt stycke." 
Ha Nordeuropas folk verkligen sla
git in på en sådan väg är det icke 
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