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Kungsgatan 12. Göteborg. 
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Omsorgsfullt arbete. Snabb leverans. 

Obs.! Nedsatta priser. 

legerade. Det gick rätt diskret till
väga. Den skyldige delgavs sin dom 
mellan fyra ögon på kontoret och 
några dagar därefter blev han av den 
stora bilbussen avhämtad till statio
nen f. v. b. till sin hemort. Att detta 
överhuvud kunde försiggå berodde 
naturligtvis på att patienterna, som 
mest rekryterades ur den lägre me
delklassen, åtnjöto sanatorievistelsen 
siå gott som gratis. De betalade en
dast 10 sh. i veckan vardera, inclu
sive allt. 

Flirten är naturligtvis ett besvär
ligt kapitel vid sanatorier. Det är 
ju inte så underligt att de ungas tan
kar dragas ditåt. De ha ju så dö
dande tråkigt. Det blir ändå litet 
omväxling för dem i den förfärliga 
enformighet och sysslolöshet, som 
råder vid dessa anstalter. Och jag 
undrar om inte det utvecklade spio-
lierisystem, som. härskade, snarare 
uppmuntrade till förnyade lagöver
trädelser än stävjade dem. 

Den stora enformigheten avbröts 
någon enstaka gång av populära fö
reläsningar om tuberkulosen och om 
hur de sjuka skulle sköta sig, sen de 
en gång lämnat anstalten. 

Ibland hände det också att en sån
gare eller sångerska från den närbe
lägna staden välvilligt anordnade 
någon liten musikunderhållning, ett 
avbrott i dagordningen som alltid 
emotsågs med mycken spänning. 

.Ta, så skredo dagar och månader 
framåt och för en och annan skönj
des så småningom gryningen av en 
ny dag: den, då de som friska skulle 
få börja arbeta. De blevo då flytta
de till det s. k. arbetarblocket, där 
allt inomhusarbete utfördes av pa
tienterna själva, väl avpassat efter 
vars och ens krafter. Även en del 
lättare trädgårdsarbete ingick nu i 
dagsprogrammet. I allmänhet ut
fördes de ålagda sysslorna med gläd
je, om än en och annan tredskades 
och nästan "med piskan", d. v. s. 
med hot om omedelbar avresa måste 
drivas att utföra sin dagranson av 
arbetet. Det ligger nära till hands 
att bli lat och maklig efter månader 
av ett sådant intensivt vilande, som 
ännu är praxis vid så gott som alla 

sanatorier, jorden runt! 
T arbetarblocket fingo de, som så 

önskade, stanna ett helt år för att 
genom försiktigt stegrat arbete för
beredas och vänjas vid det, som vän
tade dem: återgången till det lämna
de yrket. Ty de voro ju alla obe-
medlade och därigenom dömda att 

Spetsar, Filet, Irland., Knyppl. 
Motiv, Duftar, Näsdukar, Siden. 

Depôten för Äkta Spetsar. 
Kungsgatan 58,1 tr. Tel. 12655. Öppet 11-6. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

J 

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. 

begynna "the struggle of life" så fort 
sanatoriets tunga port stängts bak
om dem. — 

Matransonerna voro, tycker jag, 
alldeles för knappt tillmätta. Det 
kom aldrig mer än 13 bitar fisk eller 
13 skivor kött (det var nämligen 13 
rum i varje byggnad) i mathämtarn. 
Aldrig kunde man ge en extrapor
tion i den vägen till någon, som hade 
god aptit. Det fick i så fall bli i 
form av bröd, ty det var inte så 
strängt ransonerat. De svårast sju
ka, som inte kunde äta den grövre 
födan, fingo vanligen "milk-dishes" 
(mjölk- och mjölrätter) och så gelé, 
ena dagen gul, den andra röd. Men 
inte sådan gelé som vår av riktig 
saft och med mycket socker i, utan 
gjord av pulver. Näringsvärdet i en 
sådan maträtt torde vara lika med 
noll. Till kvällsvard var det för 
patienterna alltid antingen havre
grynsgröt med varm mjölk till, eller 
en rätt, som vi lagade i ordning 
själva i teköket och som bestod av 
söndersoppat vitt matbröd över vil
ket slogs en skvätt kokhett mjölk. 
I bästa fall vankades till detta en 
tesked grovt pudersocker. —• Utom 
de stora måltiderna bjöds det på 
mjölk åtskilliga gånger på dagen och 
— för de magraste —• råa äggulor, 
två och två åt gången, överhällda 
med litet peppar och ättika. De 
skulle "slukas" hela. 

(Forts.) Nurse. 

Våra 

Kamelhårs-
artiklar, 

samtliga av högsta kvalité, 
nu nedsatta till 

halva priset. 

Muddar, höga !... 1 25 J 90 

Fotvärmare 150 

Rygg- och Bröstvärmare 1 ':> 

Knävärmare 1 ;>l) 

Nattsockar 11° 

Maggördlar 4 

Damvästar utan. ärm... "J 50 

D;0 med ärm... 11^0 

Herrvästar 1350 

Herrkoftor med ärm... 15 00 

Herr-Koftor, svarta, av ka
melhår 850 

SportjacKa, högknäppt med ^ 
krage, för damer o.cli herrar 10' 

HERM. MEETHS A.-Q 

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

JYIisstaget. 

Professor Blomgren talade efter 
släktmiddagen till ungdomarne: 

— Jag förstår inte nutidens unga 
män och kvinnor. Denna flirt, des
sa ständiga förälskelser! Inte före
kom sådant i min och min hustrus 
ungdom — eller vad säger du, Loui
se? På den tiden voro känslorna 
djupa, beständiga, oförstörbara, evi
ga! När man blev kär, blev man 
det för livet. En enda och bara hon 
i hela universum! Ack, det var vac
kert! Kommer du ihåg, Louise, när 
vi för trettiofem år sen lärde känna 
varandra. Kärlek vid första anblic
ken och vilken glöd i känslan! Det 
var i Fiskebäckskil —• minns, dit 
Louise? Mina sonetter — tänk jag 
skrev poesi på den tiden! Och så 
blyga vi voro! Kommer du ihåg, 
när jag friade? Yi togo en prome
nad utåt stranden. Plötsligt fick jag 
en idé. I den fina vita sanden skrev 
jag med min käpp Louise och där
efter Blomgren med ett stort fråge
tecken. Nå, Louise var litet fjär den 
dagen och suddade med tåspetsen ut 
"Blomgren". Men i alla fall, kära 
unga vänner, som ni ser blev -hon min 
till sist ändå! 

Efter slutat kalas står professor 
Blomgren inför sin fru, vars uppsyn 
fyller honom med obehagliga anin
gar. 

— Är du ond, Louise? frågar han 
bestört. Är du ond för att jag be
rättade för ungdomarne vår vackra 
kärlekssaga? Du såg så synnerligen 
trakterad ut under själva berättel
sen. 

— Naturligtvis! svarade fru Blom
gren mörkt. Du hade kanske önskat 
att jag sagt sanningen — att jag 
aldrig varit i Fiskebäckskil, aldrig 
fått några sonetter, aldrig blivit friad 
till i sand, aldrig givit dig någon 
tillfällig korg. Du friade på en järn
vägsresa och jag föll dig genast om 
halsen. — Vem var hon som du skrev 
sonetterna till??! 

Först bör man lära sig det som är 
nödvändigt, sedan det som är nyt
tigt och slutligen det som roar en. 
Gå i motsatt oröning — det är som 
att bygga ett hus och börja med tak
stolen. 

Lydia Sigurney. 

Damhattar bortslumpas! 
Denna och nästa vecka bortslumpas Dam= 
hattar. Paradis, Esprit, Äkta Plymer, 
Fantasier och Band. 

Dessutom Pälsvaror, Manufaktur-
och Trikåvaror, Silkekjolar, Schalar 
och Blusar samt alla sorters underkläder 
för Herrar, Damer och Barn. Otroligt 
billigt uti 

Hildur Sandegrens 
nya lokal: Skolgatan 6, intill Allégatan. 

Tel. 6752. 
Obs.! Nya adressen! 

€y8klandö fredsför
eningar bedja om hjälp 

för ôitt folk. 

Tjugo tyska fredsföreningar hava 
sammanslutit sig till en s. k. freds-
kartell, vilken nu genom sin styrelse 
vädjar till andra länders fredsvänner 
om materiell hjälp åt sina nödlidan

de landsmän. 
Till uppropet, vilket är för långt 

att vi skulle kunna återgiva det i 
dess helhet, är fogat följande till-
lägg, vilket torde beaktas: 

"Till ovanstående upprop foga un
dertecknade en varm vädjan till sven
ska män och kvinnor och svensk 
ungdom att behjärta denna de ty
ska fredsvännernas bön om att bli 
satta i stånd att åt nödställda lands
män bringa något av den lekamliga 
hjälp, som är den första förutsätt
ningen att i sargade sinnen möjlig
göra tron på rättens seger över vål
det, kärlekens över hatet och sålun
da förbereda ett verkligt nydanings-
arbete. 

Bidrag i penningar, kläder och 
hållbara matvaror (t. ex. gryner, 
socker, cacao, kex, hårt bröd) sändas 
till Fredsvännernas hjälpaktion för 
Tyskland, adress: Rädda Barnen, 
Myntgatan 4, Stockholm. Givare av 
naturagåvor torde medsända 50 öre 
pr kilo som bidrag till frakt. 

Stockholm i februari 1924. 

För Svenska Freds- och Skiljedomsfören. : 
Nils A:son Berg. Emil Larsson. 

För Internat. Kvinnoförbundet för Fred o. 
Frihet : Svenska avdelningen : 

Matilda Widegren. Ester Akesson-Beskow. 

För Förbundet för Kristet Samhällsliv: 
Natanael Beskow. Sam. Thysell. 

För Förbundet för Humanistisk Politik : 
Carl Lindhagen. Helfrid Bergman. 

För Svenska Skolornas Fredsförening: 
Herman Söderberg. Joh:s Norby. 

Nyutkomna böcker 
Universella Broderskapets teosofisKa 

förlag, Stockholm. 

Den teosofiska vägen. Jan.-febr.-
numret 1924. Innehåll: Parlamentet 
för fred och universellt broderskap. 
Av Katherine Tingley. — "Den hem
liga läran" och fred eller krig. Av 
F. J. Dick. — Lida våra barn av 
andlig hunger? Av Magister Ar-
ti-um. — Vad vår tid behöver. Av 
Katherine Tingley. — Teosofiens 
Ocean. Av William Q. Judge. — 
Några tankar om reinkarnationen. 
Av H. T. Edge. — Glimtar av rö
relsen m. m. 

Pris kr. 1.50. 

Glädje, måttlighet och ro tillsluta 

dörren för läkaren. 
Fr. v. Loyan. 

I Vitrums FERR0L | 
Ü är det kraftigast aptitgivande och mest stär- | | 
= kände 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 E= 
= det med lätthet tagés av såväl barn som vuxna. = 

Tillverkas å 

| Apoteket Vasens Apoteksvarucentral M 

Laboratorium, Stockholm. 

= Originalflaska om 500 gr. Nedsatt pris 3:25. 

Fâs pâ alla apotek. 
= Om Vitrums F e r r o 1 ej finnes på närmaste = 

= apotek, tillskriv fabrikanten, Apoteket Vasen, = 
= Stockholm. 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata priser. 
Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. Allm. tel. 24241. 

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

REKOMMENDERAS! 
Luftiga ljusa rum, gott bord. Inackor

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

ettånga sommarblommor. 

Vårtecknen bliva allt flera. Utom 
åt starar och lärkor, vilka tyvärr 
synas hava missräknat sig på våra 
väderleksförhållanden, kan natur
vännen fröjda sig åt ankomsten av 
frökataloger för vårarbetet i träd
gården eller i "kolonien". Vi fästa 
uppmärksamheten på en liten nyut
kommen skrift "Ettåriga sommar
blommor", vilken vår trädgårdsex
pert tycker ser lovande och vägle
dande ut. Priset, kr. 1.50 förefaller 
högt för ett häfte på 35 sidor. När 
skola bokförlagen reducera sina 
krigspriser? 

Torghandlare Pettersson, som 
tack vare lyckade husspekulationer 
och höga matvarupriser m. m. blivit 
den belåtne ägaren till en mycken
het pängar resonerar med sin fru: 
— Ja, kära Josefina, i och för sig 
skulle det vara rätt trevligt med den 
här halvmillionen och det fina um
gänget, bara man sluppe äta rysk 
kaviar och ostron. 

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

UTSTYRSLAR 
omsorgsfullt ocli billigt. 

Anna Edstrands Vi tvaruaf fär  
Magasinsgatan 9. Tel. 8292 .  

KOL VED 
COKES 

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

Alla som köpa 

S P I S B R Ö D  
från 

o 

Göteborgs Ängbageri 
säga att det är 

främst i skörhet och god smak. lllltlllllHIItlllll 

uMftOIU| 

BREVLÅDA. 
Cerberus. Er skn\-,>i 

betryckta. Måtte de °* 

och de unga fruarne icke v . 
na, som ni ser dem! IwV? -da~ 
alltför synd om dem Var» 

om mänskligheten, ifall de^A?? 
oansvariga, tanklösa kvinnotv, 1 

allmän, vilket den helt ^ V°* 

ar-
Tacksam. Det gläder 0Ss att 

tikeln hade åsyftad verkan v 
hoppas att liknande uttryck för 

känsla och uppmuntran skola I ̂  
ma till synes även i framtiden.0"1' 

FruE-nK. I ett följande nUm 

mer kommer att inflyta en skiC 
.i ämnet, som säkerligen skall bå/ 
intressera och giva Eder svar 1 
frågan. 

Tyra. Får återhämtas. 

Observatör. Förhållandet har va-
rit så länge och resultatlöst påtalat 
att ett nytt angrepp måste vara te-

tydligt skarpare för att göra verkan 

Pessimist. Om man tagit språnget 
så ut i tomma luften är den fasta 
marken under fötterna icke lânrt 
borta. 

Rättelse. Man ser sällan "rättel
ser" i tidningarne. Skälet är, ätten 
tidning alltid vill framstå såsom 
ofelbar. Kv. T. delar denna allmän
na press-önskan, men måste dock av 
hänsyn till sin läsekrets' nerver rätta 
en felaktig rubrik i föregående n:r. 
Där står Den olösliga tjänarinne-
frågan". Vi ändra härmed det ned
stämmande ordet "olösliga" till den 
mera hoppingivande betecknings 
" o l ö s t a " .  V - ' -

Tjäder 
Orre 
Ripa 
Järpe 
Rapphöns 
Renstek 

samt 

Harar 
billigaste 

priser i r|fpii 

Björks Vildtaffär 
St. Saluhallen 1. Tel. 1648 

Hrla JVfjollî 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 — 

ka till vetenskapen med din gamla 
engelska! 

—» Ja, van der Borgk, jag hade 
verkligen inte den ringaste tanke på 
att taga din frus dyrbara tid i an
språk för något sådant. Jag berät
tade blott helt tillfälligt för henne 
om mitt bryderi, som vetkligen inte 
är litet, och hon . . . 

— Det är så särskilt kärt för mig 
att få ett sådant här bestämt, intres
sant arbete. 

Henrys ögon vilade på Fiedlers 
höga gestalt, hans karaktäristiska, 
öppna ansikte och sedan ett ögon
blick frågande på Elisabeth. 

-— Alltså, när skall det börja? sa
de han därefter. 

— Ni vill väl hälst så snart som 
möjligt, herr doktor? 

— Ja, nådig fru, om ni verkli
gen .. . 

— Visst, skicka mig boken i ef
termiddag, så jag får bereda mig li
tet., och välkommlen i morgon inemot 
kl. 5, vid tedags! 

— Jag vet inte, hur jag skall kun
na tacka er, fru van der Borgk, och 
dig också, Jan . . . 

Det hade varit van der Borgks ök-

namij i skolan, och alldeles av sig 
själv kom det över Fiedlers läppar 
i hans glada och tacksamma sinnes
stämning. 

— Håll till godo . . . svarade Henry 
leende, du vet, ce que femme veut. . . 
men säg Rex, för att svara med sam
ma mynt använde han också det 
gamla binamnet från skoltiden, kan 
du inte stanna och äta med oss? 

— Nej, tusen tack, min mor skulle 
bli ledsen, om' jag utebleve, när hon 
nu äntligen fått hem mig efter så 
lång bortovaro, men hjärtligt tack, 
och hon tryckte Elisabeths hand till 
avsked så hårt, att det nästan gjorde 
ont. 

— Jag skall bli mycket flitig i 
eftermiddag, sade hon leende, ty jag 
är rädd för er . . . 

Van der Borgk följde Fiedler ner 
i hallen, ganska upprörd i sitt inre. 
Kunde det ha varit Fiedler, som på 
ett så nedrigt sätt talat med hans 
fru om honom och Julie? Men då 
han betraktade nordtyskens redbara 
ansikte, föreföll det honom omöjligt. 
Dock, hur kom det sig, att Elisabeth, 
som annars var så ofantligt tillba
kadragen, så hastigt blivit vän med 

honom? Var det blott för att genom 
Fiedler och det här arbetet, skjuta 
in ytterligare en skiljemur mellan 
henne och honom! själv, eller var 
Fiedler just den typ, hon behövde 
för att sluta sig till? Han log bit
tert: Vad kommer det här att leda 
till? 

Och Elisabeth? 
Hon stod lutad mot fönstret beh 

tryckte sin heta panna mot den svala 
rutan: Att han hade tillåtit det! . .. 
Då hon hört hans steg, som upprört 
henne mer än någonsin, hade det 
plötsligt fallit henne in att pröva ho
nom genom denna begäran. Ett hopp 
hade väckts till liv inom henne: han 
skall inte tillåta det, han ensam vill 
vara min kamrat, trots allt. Han 
skall uppbjuda all sin smidiga älsk
värdhet för att göra begripligt för 
sin vän, att jag ej kan åtaga mig 
detta. . . Och så går han i stället 
helt lugnt med på förslaget, under 
det att jag, jag! .. . 

Då van der Borgk kom tillbaka 
och öppnade dörren, som stod på 
glänt, såg han sin hustru stå och 
luta sig mot fönstret; ett ögonblick 
vilade hans ögon sorgset på henne . . . 

alltjämt hemlängtan! Hur länge 
skulle han väl kunna hålla henne 
kvar hos sig? . . . och han drog sig 

tyst tillbaka. 

Under det att Fritz Fiedler lång
samt gick genom stadsparken till 
Bresznitz, den förstad, där hans mor 
innehade en blygsam fyrarumslägen-
'het, gick den gamla damen därinne 
med ivriga steg mellan köket och den 
smala lilla matsalen och styrde med 
middagen. 

Hon var medellång och ganska ma
ger, hade låg panna, slätkammat grå
sprängt hår, som omgav ett friskt 
och klokt gummansikte samt något 
säkert och frankt, i hela sitt sätt, som 
verkade mycket tilldragande. Men i 
dag voro de klara små ögonen ej fullt 
så glada som eljest. Hon hade märkt 
att Fritz var nedstämd sedan ett par 
dagar, och hon visste också anled
ningen — den engelska sändningen 
och hans förargelse över att ej kom
ma till rätta mod språket. 

Han måste väl taga någon till 
hjälp. Hon kände en ung dam vid 
konservatoriet, som talat med henne 
0111 några av sina engelska kamrater, 

men de voro nog för dumma för nå
got sådant. Det måste helt säkert 
nog vara en student eller kanske rent 
av en doktor, och det skulle natur
ligtvis bli mycket dyrt. 

Man fick minsann tänka på sty-
vern tills Fritz' bok komme ut. Hon 
skulle nog bli tvungen att än en 
gång söka sig plats vid något sjuk
hus, som hon gjort förut under sin 
sons studie- och reseår, för att han 
odelat skulle få åtnjuta räntorna på 
deras lilla kapital samt få en och an
nan liten handräckning av henne. 
Som läkareänka hade hon ej haft 
svårt att få anställning som husmor 
på sanatorier och kliniker. 

Nu sedan Fritz kommit hem igen, 
hade hon ju visserligen hoppats att 
få leva uteslutande för honom och 
deras eget lilla hem; hon var inte 
långt från de sextio — men om han 
nu måste ha mera pengar för sitt 
vetenskapliga verk så ... 

Hon stod vid bordet med kniv och 
gaffel i handen, men glömde allde
les att lägga dem på den vita bord
duken, så helt var hon borta i sina 

tankar. 
Härom dagen hade kirurgen Nie-

lerhofer frågat henne, om hon ij & 

skulle vilja' hjälpa honom, 1 

hade hon ej utan en viss til 
ställelse givit till svar, att hon 1 

danefter helt ville leva för.a". .. 
och deras lilla hem. Hans hjä 
Det gör ni rätt i, fru doktonnna, 
de gjort henne gott. Men om 

vore nödvändigt så,... t 
Hon lade långsamt ner km* 

fel och sked på sin P 'kloc,kan. 
färdigt bordet och såg Pa 

Om Fritz vore punktlig än 

ville gärna börja att gra a ^ 

na, ty han tyckte 
på maten, men om han ^ 
fingo stå för länge, 

goda smak. 
Under det hon stökade <* ^ 

de i sitt lilla kök, fori» J1 eh .gu-
tiden av de där tankarna P ho5 

set... Hon k^nde ju bo ^ 

Niederhofer om dagen' r .. od> 
fanns ju jversköterskan 
hennes ögon strålade UP 

(Jorts-)" 

jiS J i :ff 
gs 
' - .iFcTi ftRODÉT 
SIV£B0^vpetA«nsta 

HALMSTAD: 
MJÖLET 

N;o 
]]. 4:de årg. 

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

tvättas med 

Gummans 
FLINGOR 

Fabrikanter 1.4 EIEROTH & Co., Götebsrg. 
(Även till*. >• Gumman» TrättpolTar och Qinnui Krafukarpalw ) 

16 Mars 1924. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

» sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

Utkommer varje söndag. 
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Helår Kr. 6: 

'Eftertryck tillåtes gärna om "Kvin
nornas Tidning", med hela namnet 
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UtlandsKrönika 
i sammandrag. 

Den gångna veckan har icke haft 
att uppvisa några märkligare utri
kespolitiska händelser. "Inga nyhe
ter bruka ju betecknas som "goda 
nyheter", men denna tydning håller 
helt säkert icke streck här. Den ut
rikespolitiska atmosfären är numera 
alltid orosmättad. 

Den franska regeringen kämpar en 
hård strid för att hålla sig uppe och 
för att bemästra de svårigheter, vilka 
resa sig över allt som svampar ur 
jorden. I "en gul bok" har regerin
gen från trycket utgivit en samling 
aktstycken, som belysa vissa sidor av 
dess utrikespolitik och försvara den. 
Frankrike, som önskat trygga sin 
framtida säkerhet mot Tyskland, har 
i detta avseende rönt alltför litet för-
ståelse hos de allierade makterna, 
varföre det tvingats till självständi
ga säkerhetsåtgärder, vilka av en 
vrång yttervärld missuppfattats som 
ömska planer på europeiskt över

välde. 

Francens fortsatta fall trots de för-

l„1V a,'e atlsträngningar, som gjorts 
or att stödja den, visar hur un-
ergravd Frankrikes finansiella 

^ ning är. Äveij de inre förhållan-
na påverkas i hög grad därav, 
^befolkningen innehåller sina 

° U ' yilka den icke vill utbyta 

njn ^^befolkningens dåliga pen-

de/ar'.a^'''rsmännen skydda isig mot 

säm •V^n':ai(^e fortsatta penningför-
genom att 1 förväg höja 

. a, lönetagarne, som finna sina 

Pool-. ^Cr "tillräckligare, fordra 
rare 

Un 0 '^neförbättringar, alla spa-

siiia' 3 a ^nne^avare av kapital se 
samt Pe"nin;gtillgångar på ett säll-
ïtan !l| ̂  förintas inför sina ögon, 

rädda delkUQ^ gÖm någ0t för att 
Verna. i ' tar hårt på ner-
hetsio^f00, ^ franska folket har ett 

°mperament- Det är ej 

Hll! 
man på maktägande 

f. r man känner .sig ansvarig 

av att 
^radek; 

hälst 

anclena, dryftar möjlighe-
ippskjuta vårens val till 

'er kw ammaren på ett halvår 
gger (j kelt. En sådan åtgärd 

00 utanför de lagliga rå-^ena. 
Icke stark ~ ~ °lncarés ställning är 

honom 
sk»rla m°n s'^er — ingen vill 

och övertaga landets 

styrelse i den oväderstid som synes 
nalkas ! 

Om samförståndet med Belgien 
skall kunna upprätthållas får fram
tiden utvisa. Det har lyckats den 
förutvarande belgiske statsministern 
Theunis, vars franskvänlighet är 
känd, att bilda ny regering, men den
nas utrikespolitiska uppfattning har 
ännu icke kommit till synes. 

Det största intresset samlar sig om 
förhållandet mellan Frankrike och 
England. Den engelska nationen 
synes icke stå helt enig i den fran
ska 1 rågan. I de konservativa kret
sarna finner man fortfarande tysk-
hat och franska sympatier, inom det 
liberala lägret en tydlig anti-fransk 
stämning, för vilken icke ens tanken 
på, ett krig är helt främmande samt 
slutligen inom arbetarepartiet en be
stämd avsikt att .söka ordna upp det 
europeiska eländet, hälst med godo 
men i nödfall med ondo. Betecknan
de är att arbetarregeringen, som ti
digare deklarerat sin avrustningslust, 
nu sätter in landets krafter på att 
stärka och utveckla luftflottan med 
Frankrike som den tänkte framtida 
fienden. Do stora engelska flottma
növrerna i Medelhavet vid Balearer-
na hava helt säkert icke anordnats 
för roskull utan hava en spets mot 
Frankrike samtidigt med att de på
minna Medelhavsmakterna par pré
férence, Italien och Spanien, vilka 
nyligen funnit varandra, om att de 
icke böra förgäta, att även England 
är meddelägare i det mäktiga innan
havet. 

T den liberala engelska tidningen 
"Foreign Affairs", vilken sysslar 
med utrikespolitiska frågor, drar 
Austin Harrison i en stort anlagd 
artikel i härnad mot Frankrike. — 
överallt i hela världen påpekar han, 
finner man dess klor, i Wien, i Tan
ger, i Syrien, Danzig, Belgrad, 
Prag, Sofia, Budapest — det är en 
innästlingens politik, till vilken hi
storien saknar motstycke, och vilken 
det är en livsbetingelse för England 
att bryta. 

Andra engelska tidningar fram
hålla, att francfallet skall dämpa det 
franska modet och skapa förhand
lingslust och fredsvilja. Man hop
pas, att de amerikanska finanskret 
sarne icke skola bisträcka Frankri
ke med lån och dymedels förlänga 
den europeiska krisen. 

Det amerikanska lånet har emeller
tid redan blivit verklighet, francen 
klättrar åter uppåt, -och den franska 
pressen är idel solsken. 

Den tyska riksdagen har upplösts. 
Nyval skola äga rum i maj, och den 
starkaste högervind kommer därvid 
med visshet att blåsa. Makten kom
mer att överflyttas från socialdemo
kraterna och de övriga vänsterpar
tierna till högern, en fredlig omvälv
ning, isom måste innebära ett hot 
mot den murkna republiken ooh även 
utåt kan få de mest vittgående följ

der. 

Den engelska arbetarregeringen 
vars popularitet ute i landet är i 
rask utveckling pressas hårt i parla
mentet och man synes på högerhåll 
längta efter ett lämpligt tillfälle för 

att störta den. 

England hotas under den närma
ste tiden av omfattande lönerörelser 

och strejker. 

Prenumerationspris : 
. 112 år Kr. 3: 50. 1U år Kr. 2: —. 
Lösnummer 15 öre. 

Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1924. 

från gränder 
och bakgårdar 

till skog och hav. 
Vilket stort nöje det är att studera 

den redogörelse för verksamheten 
under det senaste arbetsåret, som 

Föreningen för barnbespisning och 
skollovskolonier i Göteborg" just nu 
utsänt. Särskilt gäller detta skol
lovskolonierna. 

Först stannar man vid läkareredo
görelsen: 1,530 barn, fördelade på 
20 kolonier i skärgården och 33 i 
skogstrakter. Allmänna hälsotill
ståndet under kolonivistelsen mycket 
gott. Efterundersökningarne vid 
barnens hemkomst visade synnerli
gen gynnsamma resultat med avse
ende på barnens allmänna hälsotill
stånd och utveckling. God viktök
ning över lag. ända upp till 7 kg. 

Därefter fängslar den ekonomiska 
översikten intresset. Den samman
lagda kostnaden för kolonierna har 
uppgått till 87,248 kr. Medelkost
naden pr barn och dag har stannat 
vid kr. 1,38 för skärgårdskolonierna, 
kr. 1,34 för skogskolonierna och för 
de två småbarnskolonierna vid kr. 
1,40. 

Det bästa återstår! Rapporterna 
från de olika koloniföreståndarin
norna. Man läser om bad vid havs
stranden, lek på ängarne, bärplock
ning i skogarne, åkturer i lövprydda 
vagnar, färder i motorbåt, bergvand
ringar, kafferep och mjölkkalas hos 
de snälla värdfolken eller andra, och 
man förstår vilken sagolikt lycklig 
och härlig sommar storstadsgränder
nas och bakgårdarnes småttingar 
haft! 

Ur samlingen av rapporter återgi
va vi här nedan den, vi funnit mest 
målande: 

Gertruds koloni. Bergagården, Nor-
sesund. 

Det var strålande solsken den 12 
juni, då Alingsåståget förde 18 iv
riga och längtande masthuggsbarn 
till Norsesunds station. Yäl ditkom-
na sattes de jämte paket och kapp
säckar på långvagnar och fingo efter 
häst fara vidare till Bergagården. 11 
av barnen voro nya för året, de 
övriga strålade av igenkännandets 
glädje vid framkomsten. Sedan den 
första nyfikenheten och hungern var 
stillad, togo tanterna genast itu med 
rengöringen av barnens huvud och 
kläder. Kläderna synades i sömmar
na, och sabadillättikan hade stry
kande åtgång. — När det ringde till 
aftonbön i Hemsjö kyrka, sutto 18 
nytvättade småttingar i sina sängar 
och sjöngo sin aftonpsalm: "Så går 
en dag än från vår tid". 

De åtta veckorna svunno fort un
der arbete, lek och allvar. Varje dag 
hade sin spänning — undran över 
vad middagen kunde komma att bju
da på. Dagens stora händelse var 
badningen. "Lilleputts" rädsla för 
vatten gick så småningom över. Han 
skulle nog aldrig doppat mer än stor
tån, om han fått sköta sig själv. Men 
den lille treåringens "vicemamma" 
doppade honom samvetsgrant var
je dag, tills han blev lika duktig som 
de stora. Festdagar saknades inte 
heller. Alla namnsdagar och födel
sedagar firades med sång och kaffe-
kalas. En dag fingo småttingarna 
åka efter häst till Framnäs gård, där 
koloniens lilla nioåriga beskyddarin-
na, Gertrud Andréen, trakterade sina 
små skyddslingar med allehanda god
saker. Den muntraste stämning råd
de, och barnen fingo sjunga och leka 
av hjärtans lust på de präktiga än
garna. Den dagen går nog aldrig ur 
de smås minne. Ett hjärtligt tack 
till alla, som på ett. eller annat sätt 
bidragit till vår trevnad! 

Då barnen, som voro mellan 3—7 
år, voro snälla och lydiga, har ar-
bitet bland dem varit mycket roligt. 
Hälsotillståndet har varit det allra 
bästa, och alla 'barnen hade också 
ökat i vikt, när hemresams dag den 
7 augusti var inne. 

Hildur Björlin." 

Sympatier oel) antipatier. 
Av 

I I .  

Grekland är skådeplatsen för häf
tiga partipolitiska strider. 

Konung Hussein av Hejas har er
bjudits och mottagit värdigheten av 
kalif, alltså som andligt överhuvud 
över den muhammedanska världen. 

Ententemakterna har överlåtit sta
den Memel, i freden annekterad från 
Tyskland, till Lithauen. 

f)induisk levnadsvisdom. 

En modig man igenkänner man i 
farans stund, en god hustru, då man 
förlorat sin förmögenhet, och verkli
ga vänner i motgången. 

Att visa en människa vänlighet i 
hennes närvaro och förtala henne, 
när hon är frånvarande, är att blan
da gift i nektar. 

Den som arbetar med flit skall al
drig behöva svälta, den som är fromt 
besinningsfull skall aldrig begå nå
gon stor synd, den som är vaksam 
skall aldrig råka i fara, den som vet 
när han skall tala och när han skall 
tiga skall aldrig bliva indragen i en 
träta. 

Olycklig är den son vars fader 
samlar skiulder, olycklig är den fa
der vars son har en dålig karaktär, 
olycklig är den hustru vars man är 
henne otrogen. 

Liksom mjölk föder kroppen och 
dryckenskap gör den sjuk, så utgör 
begrundandet själens föda under det 
att förströelsen enerverar den. 

Det är klokt att leva i fred med 
sin kokerska ,med tidningsmän, med 
läkare, med de maktägande, med 
rikt folk och med envisa människor. 

Det är lättare att få syn på en vit 
kråka eller på fiskfötter än att taga 
reda på vad en kvinna bär i sitt 
hjärta. 

Sympatier och antipatier äro af
fekter, själsliga tillstånd, till vilka 
upprinnelsen är att söka i en sug 
gestion, ett intryck av en annan 
människa, som vi i mer eller mindre 
utpräglad grad känna dragning till 
eller motvilja mot. Hur själva in
trycket uppstår undandrar sig bedö
mandet, men den vanliga uppfatt
ningen hos dem som tänkt över dessa 
ting är ju, som i föregående art. 
framhölls, at.t det sker på intuitiv 
väg, att "själen på grund av val
frändskapen är i stånd att bedöma 
en annan själ tvärs genom orden och 
tystnaden, handlingen och blicken." 

Om dessa intryck på gott och ont 
sedàn skola utvecklas till verkliga 
känslor av sympati och antipati, 
eventuellt kärlek och hat, beror helt 
och hållet på, om vi göra suggestio
nen till en självsuggestion d. v. s. 
om vi gilla de mottagna intrycken, 
låta dem slå rot i sinnet och nära 
och utveckla dem med våra tankar! 

Det är en alltför .billig och för den 
mänskliga värdigheten alltför ned
sättande uppfattning att tro, att 
känslovärlden undandrar sig all kon
troll och att vi äro nödsakade att ge 
rum därinom åt alla de intryck, som 
komma anstormande utifråm Det 
är oss möjligt att ställa vakter vid 
dörren, vilka kunna både inbjuda 
önskvärda och avvisa icke önskvärda 
gäster, nämligen vårt förstånd, vår 
besinning, vår rättskänsla, vårt sam
vete. 

Här komma vi in på själens hy
gien ifraga om vilken den modärna 
psykologien ger oss så många prakti
ska. och utomordentligt värdefulla 
råd. Utan att gå djupare in i äm
net kunna dock ett par belysande ut
talanden anföras av den kände fran
ske psykologen d:r Emil Levy, häm
tade ur hans arbete "Viljans ratio
nella uppfostran". 

"Våra känslor, rörelser, lidelser 
må vi alltid, hur berättigade de än 
må synas, underkasta ett uppmärk
samt övervakande; vi måste bemöda 
oss att genast undertrycka dem så 
snart de tyckas nå en viss intensi
tet. 

Redan analyserandet av våra 
känslor medför mycket ofta ett för
svagande av deras styrka, men vi 
måste akta oss att icke detta förhör 
med vårt inre blir en mer eller min
dre klart medgiven förevändning att 
hålla vår uppmärksamhet kvar vid 
ämnen, som den borde vända sig 
ifrån. Den bästa utvägen är i mån
ga fall att avvisa varje undersök
ning, varje diskussion med sig själv 
och i st. rent och enkelt förneka den 
känsla, man vill befria sig ifrån, och 
bejaka den som man vill nedlägga i 
sig, med andra ord övertygat, ja, 
befallande säga till sig själv: "Det 
är icke så och så" eller "Det är så 
och så". 

D:r Levy berättar om en person M. 
Coste de Lagrave, som deltog i hans 
undersökningar angående själshygien 
medels självsuggestioner, att denne 

på försök intalade sig, att han ha
tade vissa människor. "Denna själv
suggestion skapade", skriver M. de 
Lagrave, "ett sådant tilstånd hos 
mig, att jag inte kunde lida dessa för 
mig förut likgiltiga personer. Jag 
upphörde därför med detta slags ex
periment." 

Men låt oss efter denna utvikning 
återgå till vårt ämne. 

Sympatien är en känsla, hörande 
till kärlekens affekt-grupp. Den är 
följaktligen lustbetonad, d. v. s. be
haglig, styrkeförlänande, lyckogi-
vande. 

Hur märklig, hur betydelsefull, 
hur ljusomstrålad synes oss icke den 
stund, då livet för oss tillsammans 
med en främling, för vilken vi intui
tivt erfara en känsla av stark sym
pati. Själ synes förnimma själ, ty
sta förtroenden mottagas och givas, 
osynliga band knytas. Vår sluten
het löses, vår vanliga vaksamma för
siktighet bytes i frimodig öppenhet, 
vår liknöjdhet i intresse, glädje och 
kraft, vår misstro i tillit, vår köld i 
värme, vår själviskhet i godhet och 
välvilja — hela vårt väsende blom
mar, blir det vackraste och bästa det 
kan bli. 

Även i sådana fall då det mottag
na sympatiska intrycket på grund av 
att det första mötet också blir det 
sista eller av andra skäl icke får 
tillfälle att. utveckla sig till ett öm
sesidigt vänskaps- eller kärleksför
hållande, kan den väckta sympatien 
i åratal, ja, livet ut på ett sällsamt 
sätt dröja kvar i hjärtat och förbliva 
en av dess skönaste och dyrbaraste 
klenoder. 

Den bemärkte engelske författaren 
Hale White eller "Mark Ruther
ford", som han kallade sig, har be
rättat om ett sådant fall. 

"En man som nu är gammal och 
nära sitt slut", skrev han i sin själv
biografi, "mötte en novemberkväll, 
då han endast var 20 år, en kvinna 
på en av Londons gator och såg in i 
hennes ansikte. Varken han eller 
hon stannade ens for ett ögonblick; 
han såg in i hennes ansikte, passera
de och mötte henne aldrig mer. Han 
gifte sig, fick barn, som också, fingo 
barn, men den kvinnans ansikte har 
aldrig lämnat honom, och färgerna 
hos det porträtt som hänger i hans 
själs andaktsrum äro lika • livliga 
som någonsin. Tusen gånger har 
han vädjat till det, tusen gånger har 
det avkunnat sin dom över honom, 
och tusen gånger har dess rena skön
het återupprättat honom." 

Vad som här skildrats är intuitiv 
sympati i dess starkaste framtoning. 
Där bredvid förekommer den i oänd
ligt växlande och avtagande styrke
grader ända ned till den gräns, där 
det svala intresset slocknar och lik
giltigheten tar vid, bildande över
gången till antipatien. 

Men överallt där känslan av sym
pati — för stunden, eller mera var
aktigt och anknuten till någon sär-



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

S K A N D I N A V I S K A  

K R E D I T A K T I E B O L A G E T  
GÖTEBORG - STOCKHOLM - MALMÖ 

A v d e l n i n g s k o n t o r  
ö v e r  h e l a  l a n d e t  

Egna fonder Kr. 182,000,000: 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
"K r e d i t b o 1 a g e t" 

(Inj. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. 1h2—Va 3, övriga 
tider efter avtal. 

Tandl. SVEA LEFFLER. 
Spec. Äkta Porslinsfyllningar. 

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

Handtverkslotteriet 
(Göteborgs Handtverks- & 
Industriförenings Lotteri) 

31:sta spelåret. 

Lottsedlar till första 

dragningen, d. 7 april 

Kr. 2:10. 

Serielott till samtliga 

dragningar under året 

Kr. 11:65. 

Vinstförteckning och 

lottsedlar hös 

L o t t e r i b y r å n  

Erik Dahlbergsgatan 3 

G Ö T E B O R O. 

skild människa eller till nästan i 
allmänhet — överallt där sympatien 
är för handen, där finnes också, i 
motsvarande grad, en känsla av lust, 
äv andligt välbefinnande, harmoni, 
tillfredsställelse och lycka. Denna 
belöning kommer oss med visshet till 
del i samma ögonblick vårt sinne vär
mes av en osjälvisk, god och vänlig 
känsla för andra, och den är vår 
oförytterliga egendom, om grundto
nen i vårt väsende är intresse och 
medkänsla för alla och envar. 

Antipatien är en känsla hörande 
till hatets affektgrupp. Lika oupp
lösligt som sympatien är förenad 
med lust, lika oskiljaktigt är anti
patien sammanlänkad med olust, med 
en känsla av obehag, disharmoni och 
andlig kraftnedsättning. 

Antipatien står i absolut motsats
förhållande till den kristna religio
nen som lär att vi skola älska vår 
nästa. Den strider mot godheten, 
denna ljusa milda känsla, vilken, 
enligt Amiel, "bemödar sig att icke 
se det som sticker i ögonen d. v. s. 
ofullkomligheterna, bräckligheterna 
och förirrningarne hos andra utan 
besegrar sin motvilja för att i stället 
uppmuntra och uppresa." 

Antipatien handlar icke på detta 
sätt, den känner avsmak, förargas, 
dömer, förkastar och överger. 

Känslan av antipati har ett för
därvligt inflytande på vår karaktär, 
i det att den stimulerar och utveck
lar det mörka i vår natur, vår miss
tro, vårt småsinne, vår ofördragsam
het, vårt människoförakt, vår köld, 
vår klandersjuka, vår hårdhet, vår 
illvilja och skadeglädje. 

Antipatien gör vår värld trång 
därigenom att den reser en mur av 
fiendskap eller köld mellan oss och 
flertalet människor. 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 
hos 

QC.3bvdezs£m 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

H e m m e t s  t i d n i n g  
— är — 
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Ingenting finnes att säga till den 
personliga antipatiens förtjänst. Den 
är allt igenom mörk och ond. 

För barnet synes det natürligt att 
sluta sig till alla med förtroende, 
•sympati och kärlek. Även ungdomen 
har i stor utsträckning kvar den lyc-
kogivandc förmågan av sympati och 
samförstånd, men sedan äger en 
snabb och omfattande avskrivning 
rum i detta hänseende, och i stället 
visa vi en stigande benägenhet att 
reagera antipatiskt mot våra med
människor, att anlägga småsinnade 
och ofördragsamma synpunkter på 
dem, att reta oss på dem, ogilla och 
kritisera dem, att undvika eller stöta 
dem tillbaka. Samtidigt härmed 
och helt säkert också som en följd 
härav blir vårt liv allt fattigare på 
glädjeämnen, och blir det allt kal
lare, allt tristare, allt ödsligare om
kring oss. 

Vår antipati gör sitt urval icke 
blott bland de människor, som bilda 
vår egentliga omgivning utan sträc
ker sig rent vanemässigt åt alla håll 
och omfattar'både kända och okänd -, 
ofta nog av de mest besynnerliga 
och små futtigaste anledningar som 
icke hava det bittersta att göra med 
den personliga valfrändskapen. Med 
vilken antipati betrakta icke .hus
mödrar och hembiträden — grupp
vis — varandra! Överklass och un
derklass. arbetsgivare och arbetsta
gare! Politiskt och religiöst olik
tänkande! Man har några gånger 
blivit illa betjänad vid telefonering 
och genast är man färdig att känna 
antipatiskt mot hela telefonistkå
ren! Av liknande skäl kan man 
icke fördraga kvinnliga butiksbiträ
den. Man avskyr tidens ungdom, 
man kan inte lida arbetare eller rikt 
folk, man kan inte tåla den och den 
o. s. v. 

Grundtonen i vårt väsende är fak
tiskt antipati och den därmed oskilj
aktigt förenade olusten bor därför i 
allas våra hjärtan. 

Betydelsen för vår personliga lyc
ka av ett allmänt vänligt samför
stånd, av en verkligt god vilja män-
riskorna emellan har ännu icke in
gått i vårt medvetande, men kanske 
är den stunden nära, då vi skola bör
ja ana, att budet om broderskärleken 
innesluter den jordiska lyckans hem
lighet! 

Nästa art. i serien, skall handla om 
hatet, antipatien och vreden som 
krafter till det goda.-

Undervisnings« 
institut for l)u$-

liôt arbete. 
Anhåller om plats för nedanståen

de svar till "Dixi" och fru Höök-
Nilsson på deras bemötanden av min 
artikel i n:r 4 av Kv. T. 

Dixi börjar med att förklara "att 
gudarna må veta, att hon finner det 
besvärligt och tråkigt att nedskriva 
sina tankar" -— detsamma tycks 
gälla att läsa andras! Hela hennes 
inlägg — och delvis också fru H. 
N:s — bekräftar endast i hur hög 
grad en genomgripande reform i 
hemmens skötsel är nödvändig, om 
man skall kunna lyckas uppbringa 
kvalificerad hjälp av olika lönegra
der i tillräcklig mängd för alla hem. 
, V»d hjälper det att husmödrar an

se tjänarnas ställning så utmärkt, ba-
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ra de utföra sitt arbete väl. När des
sa själva icke kunna känna detsam
ma utan tvärtom uppfatta det som 
ett slavgöra, vilket de mer och mer 
draga sig ifrån och aldrig önska, att 
deras barn skola fortsätta med — 
ett yrke som de numera endast söka, 
då ingen annan utväg står dem öp
pen på grund av bristande utbild
ning. 

.Jag talar icke här om den gamla 
stam av trotjänarinnor jag själv va
rit nog lycklig att känna (de funno 
nog ofta sin ställning tung även de!). 
Funnes den kvar existerade det ingen 
svårare tjänarinnefråga ! 

A.tt denna fråga icke existerar i de 
förmögnare hemmen är en stor vill
farelse av "Dixi". På grund av bri
sten på tjänare kan snart ingen läng
re hålla egna hus, lantställen och 
egendomar. — Att de av mig före
slagna lönerna endast kunna betalas 
i dessa he,m är en ännu större vill
farelse — i min artikel bekämpar jag 
just nutidens höga löner utan garan
terad motsvarande kompetens .och fö
reslår därför yrkesutbildning av tre 
grader med löner i proportion till 
utbildningen. 

Tredje lönegraden bör väl flerta
let borgerliga hem kunna betala — 
om icke få de antagligen reda sig 
med timhjälp och husmodern själv 
utföra alla sysslor. En statistik över 
de hem i stad och på land i hela Sve
rige. som behöva två tjänare och där
utöver, skulle säkert visa ett så stort 
antal, att en reform bara för dessa 
skulle vara av nöden för att skaffa 
dem säker tillgång på garanterad 
kompetent hjälp. 

Men min tanke gällde närmast en
samjungfrutypen, vilken hädanefter 
bor bliva den vanliga i alla hem. IIt-
bildningsgraden efter var och ens råd 
och lägenhet. Med eller utan billigt 
avlönade unga assistenter, vilka på 
detta sätt finge genojpgå en utmärkt 
lärlingstid. 

"Dixis" föreslagna upplysnings
verksamhet tror jag icke är tillräck

lig för att råda bot på missförhål
landena. Den har nog bedrivits av 
husmödrar i alla tider. Det enda 
blir nog att lägga om begreppen på 
husligt arbete, så att våra egna dött
rar börja söka dessa befattningar. 
Som det hela nu ligger, kan detta 
knappast tänkas. — I fråga om ti
teln är "hemsköterska" och, vid till
tal, "fröken" och "ni" det enda rätta. 

Så ett tack till fru Höök-Nilsson 
för hennes sympatiska inlägg vilket 
dock — så förefaller det mig — går 
något utanför den egentliga frågan, 
tjänarinnefrågan. 

Själv har jag i tio år arbetat för 
obligatorisk husmodersskolundervis
ning för flickor av alla samhällsla
ger, men även om denna önskvärda 
idé en gång realiseras, kommer det 
alltid att bli efterfrågan på huslig 
hjälp av större kompetens, än dessa 
flickor efter ettårig utbildning kun
na: råda över. Ej heller tror jag, att 
denna skola skulle kunna avhjälpa 
tjänarinnebristen, eller fresta flick
orna att taga platser i hem, sådana 
dessa platser nu äro. 

De punkter fru H.-N. vill fast
ställa kan jag tyvärr icke .giva mitt 
stöd. Först och främst gäller detta 
1-månadsuppsägningen. På så kort 
tid som en månad kunna de båda par
terna icke helt lära känna varandra 
och tjänarinnan ej heller hinna att 
sätta sig in i förhållandena på ett 
nytt ställe. I vår tid äro icke hem
men och tjänarne så svåra, att ej ett 
avtal på tre månader skulle vara att 
föredraga av nyss anförda skäl. En 
fritid av en eftermiddag i veckan 
och varannan söndag synes mig otill
räcklig. Med litet god vilja från fa-
mi 1 jemedlemmarnes sida bör man 
kunna lämna ett par eftermiddagar 
i veekan fria samt minst 5 timmars 
ledighet alla söndagar. Den utlova
de fritiden efter kl. 8—9 är imagi
när, då hembiträdet efter c:a 14 tim
mars tjänstgöring (märk väl icke 
alltid arbete) är för trött för att kun
na njuta av den. 

It 
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lediga stunden 
Fem minuters arbete på kvällen er

sätter lika många timmars arbete dagen 
därpå. 

Hittills har man genom Hård gnugg-
ning och borstning prässat smutsen ur 
Kläderna - ett utmärkt sätt att slita ut 
både kläder ocb krafter. 

Nu för tiden låter man kläderna lig
ga i blöt över natten i en Rinsolösning. 
Rinso innehåller så mycket ren tvål, att 
det verkligen lockar ur smutsen av sig 
själv, utan att förstöra tygets beskaf
fenhet. 

Rinso är enastående. Det innehåller 
ingenting som kan skada kläderna eller 
färgerna. 

Kokning onödig 
gnuggning. 

r i W L ,  

likaledes hård 

SUNLIGHT SÀPTVÂ.L AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 

f. Vanligt tvHttpulver — inne
hållande för litet tvil. 

9. RINSO - innehållande •« 
mycket tvål att det bildar 
Ott tv&tgelé. 

•s&t, -flf Rinso 
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Hållbara kvalitéer. Tvättäkta'fä, ? 
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Hembiträdenas fordran på 8 tim
mars arbetsdag är däremot absurd, 
då ju det husliga arbetet ett fl utal 
timmar på dagen icke är arbete i vau-
ig bemärkelse utan tillsyn, skyldig

het att vara tillstädes för telefon och 
dörrar samt andra mycket lätta syss
lor. En veckas semester tyckes mig 
alltför kort. Jag vet icke, hur saken 
ställer sig inom andra yrken, men 
nog borde vi arbeta på att alla skola 
hava 14 dagars ledighet pr år. Om 
husmödrarne förstode hur mycket 
hurtigare och glättigare arbetet ut-
föres efter fridagar, som skänkt verk
lig vila eller förströelse, skulle de 
icke vara så rädda att bevilja dem. 
Vi glömma det psykiskt tröttande i 
att alltid stå redo till andras disposi
tion 12 till 16 timmar pr dygn, bort
sett från om arbetet är tungt eller 
ätt. Denna orsak är det som gör, 

att det husliga arbetet i jämförelse 
med andra yrken betalas så relativt 
högt, som sker, om man tar i be
traktande fritt vivre och alla förmå
ner. 

Vår strävan bör vara att höja for
dringarne på kiunskap, ansvarskäns
la, omtanke och anpassningsförmå
ga hos vår husliga hjälp, men sam
tidigt också — i största möjliga grad 
— lönerna och fritiden, så att även 
flickor ur de kunskapsrikare klas
serna kunna få lust, och finna med 
sin fördel förenligt att ägna sig åt 
detta det — för flertalet kvinnor — 
hälsosammaste och mest levande av 
allt arbete. Detta kan icke ske, utan 
att vi offra en del förhistoriska be
grepp om ett hems skötsel, vilka över
levat sig själva. Men jag tror att, 
om vi som motto för vår syn på tjä
narinnefrågan satte "hushjälpens bä
sta, hemmens väl", bleve fördelen 
vår. 

Och iså en anmärkning! 

Innan .jag införde art. "Institut 
för husligt arbete" i Kv. T., fram
lade jag min idé för fyra skolköks
lärarinnor och tre högt aktade kvinn
liga pedagoger i ledande ställning, 
och alla funno de den god. Tanken 
är därför kanske icke så revolutio
nerande som den kan ha förefallit en 
och annan vid första ögonkastet. 
Även om detta institut icke på länge 
eller kanske aldrig blir verklighet, 
hoppas jag dock, att innehållet i min 
artikel kan innesluta något av värde 
för t.jänarinnefrågans lyckliga lös
ning. 

S. E. 

Kobbs 
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är al'tjämt 
marknadens 
förnämsta 

ar aven som badtvål 
förnämsta. 

Lampskärmar 
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Alla tillbehör. 
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Största urval, 
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Spårväas-
olyckan. 

Få olyckor inom trafikväsendet 

torde ha blivit mer uppmärksamma

de än spårvägsolyckan på Landala-

linjen förra söndagen. Sensationen 

har väckts, icke genom omfattningen 

utan genom arten.. Att en släpvagn 

kan komma på drift och under excep

tionella omständigheter som här på 

egen hand med svindlande fart rusa 

utför en starkt sluttande spårvägs

linje. måste ovillkorligen vara ägnat 

att sätta fantasien i rörelse. Man 

tänker sig vad som kunde ha inträf

fat. vilken fruktansvärd förödelse 

denna med blixtens snabbhet fram

rusande släpvagn kunde ha åstad

kommit på sin väg, vilken ohygglig 

massaker, som kunde ha blivit följ

den av dess sammanstötning med en 

mötande och av passagerare fullsatt 

motorvagn. Att olyckan nu fick en 

så jämförelsevis ringa omfattning 

kan endast betraktas såsom ett rent 

underverk. Varken förutseende, iå-

dighet eller säkerhetsanordningen ha

de här något att betyda — allt be

rodde av en ren slump. 

Ovanstående allmänt gjorda ie" 

flexioner ge ett uttryck för den rubb 

ning i tilliten till vår spårvägstrafik3 

fullt betryggande säkerhet, allmän 

heten erfarit inför det inträffade. 

Man är van vid att denna gr® 11 

vårt kommunikationsväsen fungera 

med osviklig precision och har ö) 

aktligheten glömt bort att räkna » 

olycksmöjligheter. 
Av den företagna polisutredning® 

framgår emellertid att allmänhet® 

knappast har skäl för allvarlig»' 

farhågor. Det hela är följden ® 

till denna plats begränsad oti 

ställande anordning, vilken i 8 ^ 

hög grad gjorts beroende av ® 

skilde tjänstemannens papa» 

Om någon reflexion skulle g»1 

det därför först och Mm»4 " 

en så lukrativ drift, som 8*^ 

spårvägar onekligen ar, * 

tälWe 
P* 

1 ö „ „camhetspo 
de hemfalla åt en sparse 
som på någon p«nkt '0 

de mänskliga intre««3». ^ 
ekonomisika. Om tiden l>. ^ 
hovet skulle för länge se ^ j 
ga varit anlagd på deni ' , 0lB. 
stället för det provisorium^ ^ 

koppling och spakai. som .jj^d, 
det .iilbynt allvarlig3 olyçW 
nom i elfte «min™ * 

fram densamma. 

Konstflitens Flossamatta 
llllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllillll! 1 . 

Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt bi 1 ^ 

Mattan f8r det burgna, välombonade, med kultiverad smak innjj*. ---
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Och sjukvården, hurudan var den? 
•lo, i vissa fall bra långt efter den 
svenska, i andra fall åter före. Jag 
tänker nu härvid närmast på, vilken 
ytterlig omsorg, som ägnades patien
ternas munnar. Redan vid den för
beredande undersökningen, avlägs
nades alla gamla kroniska infek
tionshärdar i form av murkna tand
rötter, och niir de sjuka hämtat sig 
från detta, börjades sanatoriekuren 
med besök hos tandläkaren, som — 
tack vare ett kontrakt med sjukhu
set — åtagit sig plomberingar och 
dvl. till ett synnerligen moderat pris. 
Givetvis stod det de sjuka fritt att 
— om de så önskade — anlita en an
nan och dyrare tandläkare. 

Det påståendet återigen, att den 
engelska sjukvården i vissa avseen
den står den svenska efter, framgår 
därav att man använde sig av såpass 
gammalmodiga behandlingsmetoder 
som av blodiglar -och koppning. 
Förövrigt var det var 4:de eller 6:te 
timme skötsel. Alla mediciner skulle 
givas så, även på natten om patienten 
var vaken, och våtvärmande omslag, 
som vi i regel bara byta morgon och 
afton, lades också om var 4:de eller 
eller 6: te timme. 

Den personliga hygienen står högt 
i England och varenda patient, som 
var sängliggande skulle ha avtvätt-
ning, (blanket-bath) liggande mellan 
ett par filtar, över hela kroppen varje 
kväll. De, som voro så krya att do 
kunde vistas uppe, voro tvungna att 
börja sin dag med ett svalt bad eller 
en kylig dusch. 

Ï5H1 HEURLINS Hemslöjd. ti,\Z] 

S1LKEGARD1 NER fr. 3:—, MÖBELTYGER, MATTOR, 

D U K A R  m .  m .  B i l l i g a  p r i s e r .  

Läkarronderna voro egentligen 
mycket oceremoniella. Doktorerna 
voro aldrig klädda i vita rockar; 
utan vanligen i sportkostymer med 
lindade ben. Ty såsom varande san
na engelsmän spelade de cricket, ten
nis eller golf dessemellan. 

Vi sköterskor hade vår egen präk
tiga tennisplan, men när man gnor 
från morgon till kväll orkar man 
inte med någon extra sport. Följ
aktligen var den mycket litet fre
kventerad. 

Efter veckans bråda id kom sön
dagens relativa stillhet. Den gick 
helt i kyrkans tecken. Redan kloc
kan 7 på morgonen ringde kapellets 
spröda klockor till nattvardsgång, 
early communion. Vid denna guds
tjänst hade vi sällan tillfälle att in
finna oss, det var ju mitt i morgon-
stöket. Vid högmässan däremot var 
halva antalet av oss tvungna att va
ra närvarande, och den resterande i 
aftonsången. 

Till gudstjänsten kom man ren 
och "fräsig", d. v. s. stärkt inifrån 
och ut. The laundry = tvättinrätt
ningen envisades alltid att lämna ut 
underkläder, näsdukar, klädningar, 
förkläden, ja, allting stärkt. Kom
mer så härtill att den regelrätta uni
formen kräver höga stärkkragar om 
halsen, långa manschetter och stärk
ta skärp om livet, så kan man utan 
överdrift säga, att man var stärkt 

€ .cfi. 
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Tel. 3623 - 14090 — 6607 
ombesörjer på erkänt bästa sätt 

allt som tillhör begravningar. 

Eldbegängelseföreningens expedition. 

inifrån och ut, med den tvungna och 
olustiga känsla som det innebär med 
så mycken styvhet på kroppen. 

Ja, så gick sommafn och vintern 
kom och med den kölden. Det står 
visserligen i geografien att Isle of 
W ight, där sanatoriet låg, har ett 
milt, nästan sydländskt klimat. Och 
det är sant i så måtto, att det kan gå 
vinter efter vinter utan att där faller 
någon snö. Men kallt var där över
måttan. Tänkom oss en av havet 
kringfluten ö, där vinterns stormar 
ha fritt, spelrum! Och inte bara av 
stormarna utan av de tjocka och oge-
nomtränglign dimmorna från engel
ska kanalen. Nu hade det ju gått 
an, om det bara varit drägligt varmt 
inomhus. Men där stodo fönster, 
ventiler och dörrar på vid gavel dag 
och natt och i nästan alla väder, ty 
man var ju för det första i England, 
där "fresh air" är nästan en mani 
och för det andra på ett sanatorium, 
där folk inte får "skämmas bort" 
med värme. Arma sjuklingar, vad 
de fröso! Och vad vi fröso. Och vi 
voro ändå av arbetet tvingade att va
ra i rörelse. Men de! De lågo med 
tyå, högst tre gråa tunnslitna filtar 
på sig i parken, som vanligt i öppna 
paviljonger. Sanatoriet hade ett 
mycket begränsat förråd av filtar 
liksom av linne i allmänhet, beroende 
f)å det för oss nästan ofattbara för
hållandet, att sjukhusen i England 
existera på frivilliga bidrag, mesta
dels från aristokratien. Tryter des
sa bidrag händer det ej sällan att en 
del av sjukhuset får hållas tillstängt 
tills medel att uppehålla driften ånyo 
tecknats "eller insamlats genom ba-
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erßttles ^Jßodon 

Kungsgatan 45. Telefon 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser 

sarer eller annan välgörenhet. På 
grund av denna tingens ordning må
ste det sparas oerhört, därför knapp
heten på såväl mat som inventarier. 

Kylan inomhus var, som sagt. 
fruktansvärd. Inte en varm vrå dit 
man kunde ta sin tillflykt för att 
värma sina valna fingrar på lediga 
stunder. Tv högsta ledningen ford
rade, att vad patienterna måste un
derkasta sig ifråga om temperatur
växlingar. det skulle också vi. som 
vårdade dem. kunna uthärda. Vis
serligen hade en och annan av de 
sängliggande svårast sjuka tillstånd 
att ha de stora glasdörrarna åt sjö
sidan i sina sovrum stängda, även
som en kolbrasa i den öppna spisen 
ùtan spjäll. men en sådan värmer ju 
ingenting utan att man sitter allde
les inpå den. I sanningens intresse 
skall dock medgivas att det på jul
dagens eftermiddag brann brasor i 
alla sitting-rooms = sällskapsrum. 
Det var den enda gången på året! 

Brasorna tarva sitt särskilda ka
pitel. Xär man är van vid en svensk 
härligt sprakande björkvedsbrasa, 
kan man icke riktigt förlika sig med 
den smutsiga engelska kolbrasan. 

Men inte nog med att det är soligt 
och smutsigt att handskas med de 
svarta kolen, utan det är oändligt 
svårt för den som är ovan, att få liv 
i en sådan brasa. Först får man 
stoppa in en bra hög tidningspapper 
och så ett tunnt lager småkol där
över. Och först när det brinner 
friskt lägger man på mera. Men 
det är, som sagt, tålamodsprövande 
nog att få eld. Ibland när kolen 
voro våta öste vi på en skvätt oliv
olja; då gick det, då brann det bra. 

Det var, trots kölden och förmod
ligen tack vare den rena havsluften, 
mycket litet förkylningar bland de 
lungsjuka. Men desto mer kylknö
lar! På fingrar och tår, på öron och 
näsa. På dessa användes, där man 
kunde komma åt att lägga på det, 
en sorts heta opiumomslag. Annars 
beströkos de frostbitna ställena med 
svart Ichthyolsalva, till den verkan 
det hava kunde. 

Innan jag nu sätter punkt för den
na lilla skildring av engelskt sjuk
husliv, må det vara tillåtet att näm
na några ord om en tragi-komisk 
tillställning, som kallas "the nurses 
ball" och som går av stapeln på de 

Pr i s t äv lan  fö r  ba rn  
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. 

SUNLIGHT SÅPTVÅL A.=B. 
G Ö T E B O R G .  

rÜt'cr«j|öjat|. 
R O M A N  

m» 

I l s e  L c s h i e n .  

uktoriserad översättning 

av Magnhild Lindberg. 

Det f,..+ 
9 

la& (' i den svarta 
ia, n,il h°n hällde i den vack-

fart ,nU^en' Ir|ed scliwung 
<lå de Kr -inc^e h°n sedan plättarna, Ci r '"sm" b™- ' 
^ fSr«tud" .'r^'S s^ram^et av nyckeln 

SYnt"1''-11 0C^ Udlers höga ge
bt- 1 l;s 1 dörren till det lilla kö-

mamsen! 

Si;n>»ia f .. honom, men i det-
e de* till Sâ våldsamt i 

den uppsmorda pannan, att han ha
stigt drog sig tillbaka. 

— Jag är genast färdig, ropade 
hon efter honom, rörde till en härlig 
sallat, den första gröna för året, och 
bar in maten. 

Då de satt sig, sade Fiedler: Jag 
har varit ute och gått i dag och är 
hungrig som en varg. 

— Nå, om du inte blir mätt, får 
du äta ost och bröd till efterrätt, och 
båda skrattade, ty samma harang 
hade alltid varit hennes tröst, när 
han som skolpojke fruktade att ej få 
tillräckligt att äta. 

•— Tidigt i morse träffade jag ge-
heimerådet Niederhofer .. ., lite må
ste man ju narras, när man har nå
got särskilt i kikarn. 

— Nå, var han hygglig? 
- Mycket, Fritz, och vet du, vad 

han frågade mig? 
— Nej. 
— Jo, om1 jag ville vara hans värd

inna på en tid, omkring en eller ett 
par månader . . . bara om dagen, för

står du . . . 
— Men det har du väl inte lovat? 

— Inte än, Fritz, men . . . 
— Du ämnar väl inte alls göra 

det? Nej, vet du, det tillåter jag 
helt enkelt inte. Äntligen skall du 
väl vila. dig en smula. Det har all-
t'd varit svårt för mig att tänka på, 
hur du uppoffrat dig för mig, nej . . . 

— Men hör då Fritz, Niederhofer 
betalar så bra, och du vet ju . . . 

— Men vad skulle det tjäna till? 
Vi måste leva indraget, gott, men det 
går ju bra, och då min bok blir fär
dig . . . 

— Ja, allt det där är ju gott och 
väl längre fram, men nu, just nu, då 
du har utgifter för ditt arbete, för 
engelskan och . . . 

Fritz Fiedler lade ner gaffeln och 
såg forskande på isin mors bekymra
de ansikte. —1 Ack, nu förstår jag 
din plötsliga förtjusning för Nieder
hofer! Vet du, mamsen, du är allt 
ganska stygg, och han lade handen 
på hennes arm och tryckte den lätt. 
Jag tackar dig, men det blir ingen
ting med det. Jag har redan fått 
någon, som hjälper mig, och det kom
mer ej att kosta någonting alls. 

— Ja, om det är så, men hur har 
det gått till? 

Och nu berättade han för henne 
om sitt sammanträffande med van 

der Borgk, återknytandet av deras 
gamla bekantskap. — Du minns väl 
Jan? — och om hur han under tea-
terrepetitiionerna blivit bekant med 
van der Borgks fru, vilken erbjudit 
sig att hjälpa honom med studiet av 
det engelska verket. 

— Jan van der Borgk? 
— Nej, Henry, Jan var bara hans 

öknamn. 
— Ack, ja visst, men jag kallade 

honom alltid så, när han var här, och 
ni levererade edra stora bataljer. 
Minns du. att han så gärna åt smör
gåsar med plommonsylt, för det fick 
han inte hemma? . . . Ja, han har 
förresten helt korre"kt varit här på 
visit med sin fru. Jag var då i 
Turneck och skrev blott ett par ra
der, men han har 110g förändrat sig 
mycket. 

— Naturligtvis, han är inte läng
re samma vildhjärna och inte så het-
levrad och övermodig isom förr. Han 
har fått något lugnare och mera 
självmedvetet över sig, men sitt 
vackra huvud har han alltjämt 
k v a r . . .  

— Man talade mycket om honom, 
när du var i Kom. 

—1 Såå? Oöh hur har du fått re
da på det? Du brukar annars inte 
höra på skvaller. 

Hon rodnade och blev litet gene
rad: — Jo, Fritz, bara därför att 
han var din gamla (skolkamrat, och 
jag tyckte bra om honom, så intres
serade det mig att höra på, när 
Lommerserådinnan Hansmann börja
d e  t a l a  o m  h o n o m  o c h  s å  . . .  

— Nå, dm vet, när man har pän-
gar! Säkert har han inte levat som 
ett dygdemönster, men om du till 
äventyrs tänker på mig, mamsen . . . 

— Något dygdemönster var du 
inte, Friz, men aldrig heller dålig. 

— Nå, nå, . . . Och det som du har 
hört om Jan är dåligt? 

— Ja, om det är sant, men jag 
vill inte berätta det för dig, jag rik
tigt skäms, att jag någonsin började. 

- Ja, men nu hjälps det inte, sa
de Fritz Fiedler skrattande och steg 
upp från bordet, inga halvkvädna 
visor. Kom nu med mig här i sof
fan och berätta. 

Och nu fick han höra om van der 
Borgks häftiga lidelse för Julie 
Wiesner, som varit så uppenbar att 
han till sist måste resa bort på ett 

par månader, och hur han sedan 
kommit tillbaka — förlovad — och 
snart därefter gift sig. Men hans 
besök i det Wiesnerska huset pågin-
go lika flitigt som förut, sades det. 

—  H m . . .  o c h  v a d  s ä g e r  m a n  o m  
fru van der Borgk? Om jag känner 
din älskvärda kommerserådinna rätt, 
så får hon 110g också sin beskärda 
del. 

— Man anser att hon vetat om den 
Wiesnerska historien, och att hon 
tagit honom för hans namns och pen
gars skull. 

—- Vilket vansinne! Man behöver 
bara se henne för att förstå vilka 
fördömda galenskaper dé prata! . . 
Förlåt, han hade sprungit upp och 
gick häftigt runt kring bordet. 

— Du tror det alltså inte? 
— Inte ett ord. 
— Fritz, det gläder mig, för jag 

tyckte så mycket om Jan . . . ja, jag 
menar Henry. 

— Nej, jag tror det inte, trots 
hans temperament. Och så med den
n a  f r i u ,  d e t  s k u l l e  v a r a ,  v e t  d u  .  . .  
det skulle vara ...! 

— Hon måtte vara mycket söt, 
eftersom hon vill hjälpa dig. 
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skild människa eller till nästan i 
allmänhet — överallt där sympatien 
är för handen, där finnes också, i 
motsvarande grad, en känsla av lust, 
äv andligt välbefinnande, harmoni, 
tillfredsställelse och lycka. Denna 
belöning kommer oss med visshet till 
del i samma ögonblick vårt sinne vär
mes av en osjälvisk, god och vänlig 
känsla för andra, och den är vår 
oförytterliga egendom, om grundto
nen i vårt väsende är intresse och 
medkänsla för alla och envar. 

Antipatien är en känsla hörande 
till hatets affektgrupp. Lika oupp
lösligt som sympatien är förenad 
med lust, lika oskiljaktigt är anti
patien sammanlänkad med olust, med 
en känsla av obehag, disharmoni och 
andlig kraftnedsättning. 

Antipatien står i absolut motsats
förhållande till den kristna religio
nen som lär att vi skola älska vår 
nästa. Den strider mot godheten, 
denna ljusa milda känsla, vilken, 
enligt Amiel, "bemödar sig att icke 
se det som sticker i ögonen d. v. s. 
ofullkomligheterna, bräckligheterna 
och förirrningarne hos andra utan 
besegrar sin motvilja för att i stället 
uppmuntra och uppresa." 

Antipatien handlar icke på detta 
sätt, den känner avsmak, förargas, 
dömer, förkastar och överger. 

Känslan av antipati har ett för
därvligt inflytande på vår karaktär, 
i det att den stimulerar och utveck
lar det mörka i vår natur, vår miss
tro, vårt småsinne, vår ofördragsam
het, vårt människoförakt, vår köld, 
vår klandersjuka, vår hårdhet, vår 
illvilja och skadeglädje. 

Antipatien gör vår värld trång 
därigenom att den reser en mur av 
fiendskap eller köld mellan oss och 
flertalet människor. 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 
hos 

QC.3bvdezs£m 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

H e m m e t s  t i d n i n g  
— är — 

G ö t e b o r g s  A f t o n b l a d  

Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar i olika 

frågor, berättelse, 

följetong, kåserier. 

Pr kvartal 7.50 fritt hemburen. 

Lösnummerpris 10 öre. 

Ingenting finnes att säga till den 
personliga antipatiens förtjänst. Den 
är allt igenom mörk och ond. 

För barnet synes det natürligt att 
sluta sig till alla med förtroende, 
•sympati och kärlek. Även ungdomen 
har i stor utsträckning kvar den lyc-
kogivandc förmågan av sympati och 
samförstånd, men sedan äger en 
snabb och omfattande avskrivning 
rum i detta hänseende, och i stället 
visa vi en stigande benägenhet att 
reagera antipatiskt mot våra med
människor, att anlägga småsinnade 
och ofördragsamma synpunkter på 
dem, att reta oss på dem, ogilla och 
kritisera dem, att undvika eller stöta 
dem tillbaka. Samtidigt härmed 
och helt säkert också som en följd 
härav blir vårt liv allt fattigare på 
glädjeämnen, och blir det allt kal
lare, allt tristare, allt ödsligare om
kring oss. 

Vår antipati gör sitt urval icke 
blott bland de människor, som bilda 
vår egentliga omgivning utan sträc
ker sig rent vanemässigt åt alla håll 
och omfattar'både kända och okänd -, 
ofta nog av de mest besynnerliga 
och små futtigaste anledningar som 
icke hava det bittersta att göra med 
den personliga valfrändskapen. Med 
vilken antipati betrakta icke .hus
mödrar och hembiträden — grupp
vis — varandra! Överklass och un
derklass. arbetsgivare och arbetsta
gare! Politiskt och religiöst olik
tänkande! Man har några gånger 
blivit illa betjänad vid telefonering 
och genast är man färdig att känna 
antipatiskt mot hela telefonistkå
ren! Av liknande skäl kan man 
icke fördraga kvinnliga butiksbiträ
den. Man avskyr tidens ungdom, 
man kan inte lida arbetare eller rikt 
folk, man kan inte tåla den och den 
o. s. v. 

Grundtonen i vårt väsende är fak
tiskt antipati och den därmed oskilj
aktigt förenade olusten bor därför i 
allas våra hjärtan. 

Betydelsen för vår personliga lyc
ka av ett allmänt vänligt samför
stånd, av en verkligt god vilja män-
riskorna emellan har ännu icke in
gått i vårt medvetande, men kanske 
är den stunden nära, då vi skola bör
ja ana, att budet om broderskärleken 
innesluter den jordiska lyckans hem
lighet! 

Nästa art. i serien, skall handla om 
hatet, antipatien och vreden som 
krafter till det goda.-

Undervisnings« 
institut for l)u$-

liôt arbete. 
Anhåller om plats för nedanståen

de svar till "Dixi" och fru Höök-
Nilsson på deras bemötanden av min 
artikel i n:r 4 av Kv. T. 

Dixi börjar med att förklara "att 
gudarna må veta, att hon finner det 
besvärligt och tråkigt att nedskriva 
sina tankar" -— detsamma tycks 
gälla att läsa andras! Hela hennes 
inlägg — och delvis också fru H. 
N:s — bekräftar endast i hur hög 
grad en genomgripande reform i 
hemmens skötsel är nödvändig, om 
man skall kunna lyckas uppbringa 
kvalificerad hjälp av olika lönegra
der i tillräcklig mängd för alla hem. 
, V»d hjälper det att husmödrar an

se tjänarnas ställning så utmärkt, ba-

B r a n d -  o c h  L i v f ö r s ä k r i n g s - A k t i e b o l a g e t  

s S V E A  
G ö t e b o r g .  

ra de utföra sitt arbete väl. När des
sa själva icke kunna känna detsam
ma utan tvärtom uppfatta det som 
ett slavgöra, vilket de mer och mer 
draga sig ifrån och aldrig önska, att 
deras barn skola fortsätta med — 
ett yrke som de numera endast söka, 
då ingen annan utväg står dem öp
pen på grund av bristande utbild
ning. 

.Jag talar icke här om den gamla 
stam av trotjänarinnor jag själv va
rit nog lycklig att känna (de funno 
nog ofta sin ställning tung även de!). 
Funnes den kvar existerade det ingen 
svårare tjänarinnefråga ! 

A.tt denna fråga icke existerar i de 
förmögnare hemmen är en stor vill
farelse av "Dixi". På grund av bri
sten på tjänare kan snart ingen läng
re hålla egna hus, lantställen och 
egendomar. — Att de av mig före
slagna lönerna endast kunna betalas 
i dessa he,m är en ännu större vill
farelse — i min artikel bekämpar jag 
just nutidens höga löner utan garan
terad motsvarande kompetens .och fö
reslår därför yrkesutbildning av tre 
grader med löner i proportion till 
utbildningen. 

Tredje lönegraden bör väl flerta
let borgerliga hem kunna betala — 
om icke få de antagligen reda sig 
med timhjälp och husmodern själv 
utföra alla sysslor. En statistik över 
de hem i stad och på land i hela Sve
rige. som behöva två tjänare och där
utöver, skulle säkert visa ett så stort 
antal, att en reform bara för dessa 
skulle vara av nöden för att skaffa 
dem säker tillgång på garanterad 
kompetent hjälp. 

Men min tanke gällde närmast en
samjungfrutypen, vilken hädanefter 
bor bliva den vanliga i alla hem. IIt-
bildningsgraden efter var och ens råd 
och lägenhet. Med eller utan billigt 
avlönade unga assistenter, vilka på 
detta sätt finge genojpgå en utmärkt 
lärlingstid. 

"Dixis" föreslagna upplysnings
verksamhet tror jag icke är tillräck

lig för att råda bot på missförhål
landena. Den har nog bedrivits av 
husmödrar i alla tider. Det enda 
blir nog att lägga om begreppen på 
husligt arbete, så att våra egna dött
rar börja söka dessa befattningar. 
Som det hela nu ligger, kan detta 
knappast tänkas. — I fråga om ti
teln är "hemsköterska" och, vid till
tal, "fröken" och "ni" det enda rätta. 

Så ett tack till fru Höök-Nilsson 
för hennes sympatiska inlägg vilket 
dock — så förefaller det mig — går 
något utanför den egentliga frågan, 
tjänarinnefrågan. 

Själv har jag i tio år arbetat för 
obligatorisk husmodersskolundervis
ning för flickor av alla samhällsla
ger, men även om denna önskvärda 
idé en gång realiseras, kommer det 
alltid att bli efterfrågan på huslig 
hjälp av större kompetens, än dessa 
flickor efter ettårig utbildning kun
na: råda över. Ej heller tror jag, att 
denna skola skulle kunna avhjälpa 
tjänarinnebristen, eller fresta flick
orna att taga platser i hem, sådana 
dessa platser nu äro. 

De punkter fru H.-N. vill fast
ställa kan jag tyvärr icke .giva mitt 
stöd. Först och främst gäller detta 
1-månadsuppsägningen. På så kort 
tid som en månad kunna de båda par
terna icke helt lära känna varandra 
och tjänarinnan ej heller hinna att 
sätta sig in i förhållandena på ett 
nytt ställe. I vår tid äro icke hem
men och tjänarne så svåra, att ej ett 
avtal på tre månader skulle vara att 
föredraga av nyss anförda skäl. En 
fritid av en eftermiddag i veckan 
och varannan söndag synes mig otill
räcklig. Med litet god vilja från fa-
mi 1 jemedlemmarnes sida bör man 
kunna lämna ett par eftermiddagar 
i veekan fria samt minst 5 timmars 
ledighet alla söndagar. Den utlova
de fritiden efter kl. 8—9 är imagi
när, då hembiträdet efter c:a 14 tim
mars tjänstgöring (märk väl icke 
alltid arbete) är för trött för att kun
na njuta av den. 

It 

TOMIHRB 

lediga stunden 
Fem minuters arbete på kvällen er

sätter lika många timmars arbete dagen 
därpå. 

Hittills har man genom Hård gnugg-
ning och borstning prässat smutsen ur 
Kläderna - ett utmärkt sätt att slita ut 
både kläder ocb krafter. 

Nu för tiden låter man kläderna lig
ga i blöt över natten i en Rinsolösning. 
Rinso innehåller så mycket ren tvål, att 
det verkligen lockar ur smutsen av sig 
själv, utan att förstöra tygets beskaf
fenhet. 

Rinso är enastående. Det innehåller 
ingenting som kan skada kläderna eller 
färgerna. 

Kokning onödig 
gnuggning. 

r i W L ,  

likaledes hård 

SUNLIGHT SÀPTVÂ.L AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 

f. Vanligt tvHttpulver — inne
hållande för litet tvil. 

9. RINSO - innehållande •« 
mycket tvål att det bildar 
Ott tv&tgelé. 

•s&t, -flf Rinso 
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Hembiträdenas fordran på 8 tim
mars arbetsdag är däremot absurd, 
då ju det husliga arbetet ett fl utal 
timmar på dagen icke är arbete i vau-
ig bemärkelse utan tillsyn, skyldig

het att vara tillstädes för telefon och 
dörrar samt andra mycket lätta syss
lor. En veckas semester tyckes mig 
alltför kort. Jag vet icke, hur saken 
ställer sig inom andra yrken, men 
nog borde vi arbeta på att alla skola 
hava 14 dagars ledighet pr år. Om 
husmödrarne förstode hur mycket 
hurtigare och glättigare arbetet ut-
föres efter fridagar, som skänkt verk
lig vila eller förströelse, skulle de 
icke vara så rädda att bevilja dem. 
Vi glömma det psykiskt tröttande i 
att alltid stå redo till andras disposi
tion 12 till 16 timmar pr dygn, bort
sett från om arbetet är tungt eller 
ätt. Denna orsak är det som gör, 

att det husliga arbetet i jämförelse 
med andra yrken betalas så relativt 
högt, som sker, om man tar i be
traktande fritt vivre och alla förmå
ner. 

Vår strävan bör vara att höja for
dringarne på kiunskap, ansvarskäns
la, omtanke och anpassningsförmå
ga hos vår husliga hjälp, men sam
tidigt också — i största möjliga grad 
— lönerna och fritiden, så att även 
flickor ur de kunskapsrikare klas
serna kunna få lust, och finna med 
sin fördel förenligt att ägna sig åt 
detta det — för flertalet kvinnor — 
hälsosammaste och mest levande av 
allt arbete. Detta kan icke ske, utan 
att vi offra en del förhistoriska be
grepp om ett hems skötsel, vilka över
levat sig själva. Men jag tror att, 
om vi som motto för vår syn på tjä
narinnefrågan satte "hushjälpens bä
sta, hemmens väl", bleve fördelen 
vår. 

Och iså en anmärkning! 

Innan .jag införde art. "Institut 
för husligt arbete" i Kv. T., fram
lade jag min idé för fyra skolköks
lärarinnor och tre högt aktade kvinn
liga pedagoger i ledande ställning, 
och alla funno de den god. Tanken 
är därför kanske icke så revolutio
nerande som den kan ha förefallit en 
och annan vid första ögonkastet. 
Även om detta institut icke på länge 
eller kanske aldrig blir verklighet, 
hoppas jag dock, att innehållet i min 
artikel kan innesluta något av värde 
för t.jänarinnefrågans lyckliga lös
ning. 
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Spårväas-
olyckan. 

Få olyckor inom trafikväsendet 

torde ha blivit mer uppmärksamma

de än spårvägsolyckan på Landala-

linjen förra söndagen. Sensationen 

har väckts, icke genom omfattningen 

utan genom arten.. Att en släpvagn 

kan komma på drift och under excep

tionella omständigheter som här på 

egen hand med svindlande fart rusa 

utför en starkt sluttande spårvägs

linje. måste ovillkorligen vara ägnat 

att sätta fantasien i rörelse. Man 

tänker sig vad som kunde ha inträf

fat. vilken fruktansvärd förödelse 

denna med blixtens snabbhet fram

rusande släpvagn kunde ha åstad

kommit på sin väg, vilken ohygglig 

massaker, som kunde ha blivit följ

den av dess sammanstötning med en 

mötande och av passagerare fullsatt 

motorvagn. Att olyckan nu fick en 

så jämförelsevis ringa omfattning 

kan endast betraktas såsom ett rent 

underverk. Varken förutseende, iå-

dighet eller säkerhetsanordningen ha

de här något att betyda — allt be

rodde av en ren slump. 

Ovanstående allmänt gjorda ie" 

flexioner ge ett uttryck för den rubb 

ning i tilliten till vår spårvägstrafik3 

fullt betryggande säkerhet, allmän 

heten erfarit inför det inträffade. 

Man är van vid att denna gr® 11 

vårt kommunikationsväsen fungera 

med osviklig precision och har ö) 

aktligheten glömt bort att räkna » 

olycksmöjligheter. 
Av den företagna polisutredning® 

framgår emellertid att allmänhet® 

knappast har skäl för allvarlig»' 

farhågor. Det hela är följden ® 

till denna plats begränsad oti 

ställande anordning, vilken i 8 ^ 

hög grad gjorts beroende av ® 

skilde tjänstemannens papa» 

Om någon reflexion skulle g»1 

det därför först och Mm»4 " 

en så lukrativ drift, som 8*^ 

spårvägar onekligen ar, * 

tälWe 
P* 

1 ö „ „camhetspo 
de hemfalla åt en sparse 
som på någon p«nkt '0 

de mänskliga intre««3». ^ 
ekonomisika. Om tiden l>. ^ 
hovet skulle för länge se ^ j 
ga varit anlagd på deni ' , 0lB. 
stället för det provisorium^ ^ 

koppling och spakai. som .jj^d, 
det .iilbynt allvarlig3 olyçW 
nom i elfte «min™ * 

fram densamma. 
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Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt bi 1 ^ 

Mattan f8r det burgna, välombonade, med kultiverad smak innjj*. ---
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Och sjukvården, hurudan var den? 
•lo, i vissa fall bra långt efter den 
svenska, i andra fall åter före. Jag 
tänker nu härvid närmast på, vilken 
ytterlig omsorg, som ägnades patien
ternas munnar. Redan vid den för
beredande undersökningen, avlägs
nades alla gamla kroniska infek
tionshärdar i form av murkna tand
rötter, och niir de sjuka hämtat sig 
från detta, börjades sanatoriekuren 
med besök hos tandläkaren, som — 
tack vare ett kontrakt med sjukhu
set — åtagit sig plomberingar och 
dvl. till ett synnerligen moderat pris. 
Givetvis stod det de sjuka fritt att 
— om de så önskade — anlita en an
nan och dyrare tandläkare. 

Det påståendet återigen, att den 
engelska sjukvården i vissa avseen
den står den svenska efter, framgår 
därav att man använde sig av såpass 
gammalmodiga behandlingsmetoder 
som av blodiglar -och koppning. 
Förövrigt var det var 4:de eller 6:te 
timme skötsel. Alla mediciner skulle 
givas så, även på natten om patienten 
var vaken, och våtvärmande omslag, 
som vi i regel bara byta morgon och 
afton, lades också om var 4:de eller 
eller 6: te timme. 

Den personliga hygienen står högt 
i England och varenda patient, som 
var sängliggande skulle ha avtvätt-
ning, (blanket-bath) liggande mellan 
ett par filtar, över hela kroppen varje 
kväll. De, som voro så krya att do 
kunde vistas uppe, voro tvungna att 
börja sin dag med ett svalt bad eller 
en kylig dusch. 

Ï5H1 HEURLINS Hemslöjd. ti,\Z] 

S1LKEGARD1 NER fr. 3:—, MÖBELTYGER, MATTOR, 

D U K A R  m .  m .  B i l l i g a  p r i s e r .  

Läkarronderna voro egentligen 
mycket oceremoniella. Doktorerna 
voro aldrig klädda i vita rockar; 
utan vanligen i sportkostymer med 
lindade ben. Ty såsom varande san
na engelsmän spelade de cricket, ten
nis eller golf dessemellan. 

Vi sköterskor hade vår egen präk
tiga tennisplan, men när man gnor 
från morgon till kväll orkar man 
inte med någon extra sport. Följ
aktligen var den mycket litet fre
kventerad. 

Efter veckans bråda id kom sön
dagens relativa stillhet. Den gick 
helt i kyrkans tecken. Redan kloc
kan 7 på morgonen ringde kapellets 
spröda klockor till nattvardsgång, 
early communion. Vid denna guds
tjänst hade vi sällan tillfälle att in
finna oss, det var ju mitt i morgon-
stöket. Vid högmässan däremot var 
halva antalet av oss tvungna att va
ra närvarande, och den resterande i 
aftonsången. 

Till gudstjänsten kom man ren 
och "fräsig", d. v. s. stärkt inifrån 
och ut. The laundry = tvättinrätt
ningen envisades alltid att lämna ut 
underkläder, näsdukar, klädningar, 
förkläden, ja, allting stärkt. Kom
mer så härtill att den regelrätta uni
formen kräver höga stärkkragar om 
halsen, långa manschetter och stärk
ta skärp om livet, så kan man utan 
överdrift säga, att man var stärkt 
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Tel. 3623 - 14090 — 6607 
ombesörjer på erkänt bästa sätt 

allt som tillhör begravningar. 

Eldbegängelseföreningens expedition. 

inifrån och ut, med den tvungna och 
olustiga känsla som det innebär med 
så mycken styvhet på kroppen. 

Ja, så gick sommafn och vintern 
kom och med den kölden. Det står 
visserligen i geografien att Isle of 
W ight, där sanatoriet låg, har ett 
milt, nästan sydländskt klimat. Och 
det är sant i så måtto, att det kan gå 
vinter efter vinter utan att där faller 
någon snö. Men kallt var där över
måttan. Tänkom oss en av havet 
kringfluten ö, där vinterns stormar 
ha fritt, spelrum! Och inte bara av 
stormarna utan av de tjocka och oge-
nomtränglign dimmorna från engel
ska kanalen. Nu hade det ju gått 
an, om det bara varit drägligt varmt 
inomhus. Men där stodo fönster, 
ventiler och dörrar på vid gavel dag 
och natt och i nästan alla väder, ty 
man var ju för det första i England, 
där "fresh air" är nästan en mani 
och för det andra på ett sanatorium, 
där folk inte får "skämmas bort" 
med värme. Arma sjuklingar, vad 
de fröso! Och vad vi fröso. Och vi 
voro ändå av arbetet tvingade att va
ra i rörelse. Men de! De lågo med 
tyå, högst tre gråa tunnslitna filtar 
på sig i parken, som vanligt i öppna 
paviljonger. Sanatoriet hade ett 
mycket begränsat förråd av filtar 
liksom av linne i allmänhet, beroende 
f)å det för oss nästan ofattbara för
hållandet, att sjukhusen i England 
existera på frivilliga bidrag, mesta
dels från aristokratien. Tryter des
sa bidrag händer det ej sällan att en 
del av sjukhuset får hållas tillstängt 
tills medel att uppehålla driften ånyo 
tecknats "eller insamlats genom ba-
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Kungsgatan 45. Telefon 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser 

sarer eller annan välgörenhet. På 
grund av denna tingens ordning må
ste det sparas oerhört, därför knapp
heten på såväl mat som inventarier. 

Kylan inomhus var, som sagt. 
fruktansvärd. Inte en varm vrå dit 
man kunde ta sin tillflykt för att 
värma sina valna fingrar på lediga 
stunder. Tv högsta ledningen ford
rade, att vad patienterna måste un
derkasta sig ifråga om temperatur
växlingar. det skulle också vi. som 
vårdade dem. kunna uthärda. Vis
serligen hade en och annan av de 
sängliggande svårast sjuka tillstånd 
att ha de stora glasdörrarna åt sjö
sidan i sina sovrum stängda, även
som en kolbrasa i den öppna spisen 
ùtan spjäll. men en sådan värmer ju 
ingenting utan att man sitter allde
les inpå den. I sanningens intresse 
skall dock medgivas att det på jul
dagens eftermiddag brann brasor i 
alla sitting-rooms = sällskapsrum. 
Det var den enda gången på året! 

Brasorna tarva sitt särskilda ka
pitel. Xär man är van vid en svensk 
härligt sprakande björkvedsbrasa, 
kan man icke riktigt förlika sig med 
den smutsiga engelska kolbrasan. 

Men inte nog med att det är soligt 
och smutsigt att handskas med de 
svarta kolen, utan det är oändligt 
svårt för den som är ovan, att få liv 
i en sådan brasa. Först får man 
stoppa in en bra hög tidningspapper 
och så ett tunnt lager småkol där
över. Och först när det brinner 
friskt lägger man på mera. Men 
det är, som sagt, tålamodsprövande 
nog att få eld. Ibland när kolen 
voro våta öste vi på en skvätt oliv
olja; då gick det, då brann det bra. 

Det var, trots kölden och förmod
ligen tack vare den rena havsluften, 
mycket litet förkylningar bland de 
lungsjuka. Men desto mer kylknö
lar! På fingrar och tår, på öron och 
näsa. På dessa användes, där man 
kunde komma åt att lägga på det, 
en sorts heta opiumomslag. Annars 
beströkos de frostbitna ställena med 
svart Ichthyolsalva, till den verkan 
det hava kunde. 

Innan jag nu sätter punkt för den
na lilla skildring av engelskt sjuk
husliv, må det vara tillåtet att näm
na några ord om en tragi-komisk 
tillställning, som kallas "the nurses 
ball" och som går av stapeln på de 

Pr i s t äv lan  fö r  ba rn  
under 12 år. 

Första pris 
Andra ,, 
Tredje „ 
Fjärde „ 
Femte 
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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. 

SUNLIGHT SÅPTVÅL A.=B. 
G Ö T E B O R G .  

rÜt'cr«j|öjat|. 
R O M A N  
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I l s e  L c s h i e n .  

uktoriserad översättning 

av Magnhild Lindberg. 

Det f,..+ 
9 

la& (' i den svarta 
ia, n,il h°n hällde i den vack-

fart ,nU^en' Ir|ed scliwung 
<lå de Kr -inc^e h°n sedan plättarna, Ci r '"sm" b™- ' 
^ fSr«tud" .'r^'S s^ram^et av nyckeln 

SYnt"1''-11 0C^ Udlers höga ge
bt- 1 l;s 1 dörren till det lilla kö-

mamsen! 

Si;n>»ia f .. honom, men i det-
e de* till Sâ våldsamt i 

den uppsmorda pannan, att han ha
stigt drog sig tillbaka. 

— Jag är genast färdig, ropade 
hon efter honom, rörde till en härlig 
sallat, den första gröna för året, och 
bar in maten. 

Då de satt sig, sade Fiedler: Jag 
har varit ute och gått i dag och är 
hungrig som en varg. 

— Nå, om du inte blir mätt, får 
du äta ost och bröd till efterrätt, och 
båda skrattade, ty samma harang 
hade alltid varit hennes tröst, när 
han som skolpojke fruktade att ej få 
tillräckligt att äta. 

•— Tidigt i morse träffade jag ge-
heimerådet Niederhofer .. ., lite må
ste man ju narras, när man har nå
got särskilt i kikarn. 

— Nå, var han hygglig? 
- Mycket, Fritz, och vet du, vad 

han frågade mig? 
— Nej. 
— Jo, om1 jag ville vara hans värd

inna på en tid, omkring en eller ett 
par månader . . . bara om dagen, för

står du . . . 
— Men det har du väl inte lovat? 

— Inte än, Fritz, men . . . 
— Du ämnar väl inte alls göra 

det? Nej, vet du, det tillåter jag 
helt enkelt inte. Äntligen skall du 
väl vila. dig en smula. Det har all-
t'd varit svårt för mig att tänka på, 
hur du uppoffrat dig för mig, nej . . . 

— Men hör då Fritz, Niederhofer 
betalar så bra, och du vet ju . . . 

— Men vad skulle det tjäna till? 
Vi måste leva indraget, gott, men det 
går ju bra, och då min bok blir fär
dig . . . 

— Ja, allt det där är ju gott och 
väl längre fram, men nu, just nu, då 
du har utgifter för ditt arbete, för 
engelskan och . . . 

Fritz Fiedler lade ner gaffeln och 
såg forskande på isin mors bekymra
de ansikte. —1 Ack, nu förstår jag 
din plötsliga förtjusning för Nieder
hofer! Vet du, mamsen, du är allt 
ganska stygg, och han lade handen 
på hennes arm och tryckte den lätt. 
Jag tackar dig, men det blir ingen
ting med det. Jag har redan fått 
någon, som hjälper mig, och det kom
mer ej att kosta någonting alls. 

— Ja, om det är så, men hur har 
det gått till? 

Och nu berättade han för henne 
om sitt sammanträffande med van 

der Borgk, återknytandet av deras 
gamla bekantskap. — Du minns väl 
Jan? — och om hur han under tea-
terrepetitiionerna blivit bekant med 
van der Borgks fru, vilken erbjudit 
sig att hjälpa honom med studiet av 
det engelska verket. 

— Jan van der Borgk? 
— Nej, Henry, Jan var bara hans 

öknamn. 
— Ack, ja visst, men jag kallade 

honom alltid så, när han var här, och 
ni levererade edra stora bataljer. 
Minns du. att han så gärna åt smör
gåsar med plommonsylt, för det fick 
han inte hemma? . . . Ja, han har 
förresten helt korre"kt varit här på 
visit med sin fru. Jag var då i 
Turneck och skrev blott ett par ra
der, men han har 110g förändrat sig 
mycket. 

— Naturligtvis, han är inte läng
re samma vildhjärna och inte så het-
levrad och övermodig isom förr. Han 
har fått något lugnare och mera 
självmedvetet över sig, men sitt 
vackra huvud har han alltjämt 
k v a r . . .  

— Man talade mycket om honom, 
när du var i Kom. 

—1 Såå? Oöh hur har du fått re
da på det? Du brukar annars inte 
höra på skvaller. 

Hon rodnade och blev litet gene
rad: — Jo, Fritz, bara därför att 
han var din gamla (skolkamrat, och 
jag tyckte bra om honom, så intres
serade det mig att höra på, när 
Lommerserådinnan Hansmann börja
d e  t a l a  o m  h o n o m  o c h  s å  . . .  

— Nå, dm vet, när man har pän-
gar! Säkert har han inte levat som 
ett dygdemönster, men om du till 
äventyrs tänker på mig, mamsen . . . 

— Något dygdemönster var du 
inte, Friz, men aldrig heller dålig. 

— Nå, nå, . . . Och det som du har 
hört om Jan är dåligt? 

— Ja, om det är sant, men jag 
vill inte berätta det för dig, jag rik
tigt skäms, att jag någonsin började. 

- Ja, men nu hjälps det inte, sa
de Fritz Fiedler skrattande och steg 
upp från bordet, inga halvkvädna 
visor. Kom nu med mig här i sof
fan och berätta. 

Och nu fick han höra om van der 
Borgks häftiga lidelse för Julie 
Wiesner, som varit så uppenbar att 
han till sist måste resa bort på ett 

par månader, och hur han sedan 
kommit tillbaka — förlovad — och 
snart därefter gift sig. Men hans 
besök i det Wiesnerska huset pågin-
go lika flitigt som förut, sades det. 

—  H m . . .  o c h  v a d  s ä g e r  m a n  o m  
fru van der Borgk? Om jag känner 
din älskvärda kommerserådinna rätt, 
så får hon 110g också sin beskärda 
del. 

— Man anser att hon vetat om den 
Wiesnerska historien, och att hon 
tagit honom för hans namns och pen
gars skull. 

—- Vilket vansinne! Man behöver 
bara se henne för att förstå vilka 
fördömda galenskaper dé prata! . . 
Förlåt, han hade sprungit upp och 
gick häftigt runt kring bordet. 

— Du tror det alltså inte? 
— Inte ett ord. 
— Fritz, det gläder mig, för jag 

tyckte så mycket om Jan . . . ja, jag 
menar Henry. 

— Nej, jag tror det inte, trots 
hans temperament. Och så med den
n a  f r i u ,  d e t  s k u l l e  v a r a ,  v e t  d u  .  . .  
det skulle vara ...! 

— Hon måtte vara mycket söt, 
eftersom hon vill hjälpa dig. 
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Hot Livt 

• lof Asklunds 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

r 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

J 

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. 

Tapeter 

VAST RA 
HAMNGATAN // 
inirr CMOI DOMKYRKA/VI 

flesta engelska sjukhus någon gång 
mellan jul och nyår. Det tilltalar 
inte våra svenska begrepp om en 
sjuksköterska att se henne svänga 
om i sin dräkt. Man fordrar, att hon 
skall ha kommit över det stadium då 
sådant roar. I varje fall anser man 
inte sjukhuset vara den rätta platsen 
för en danstillställning. För engelsk 
uppfattning ligger det emellertid in
genting anstötligt häri. 

Till dessa årligen återkommande 
baler är vanligtvis hela styrelsen in
bjuden och så läkare och kandida
ter naturligtvis, ty de utgöra kaval
jererna. Man kommer i sin dräkt, 
bomullsklädning och förkläde, ty 
man har sällan i England yllekläd-
ning som högtidsdräkt och till detta 
bäres ej sällan vita glacéhandskar! 

Undra på, att en svensk sjuksköter
ska drar på munnen åt en sådan bal
stass! —-

Innan nu den kontraktsenliga års
långa tjänstgöringen vid sanatoriet 
var till ända hade en rätt avsevärd 
tid anslagits till nattvakandet. Vi 
fingo vaka flera månader i sträck 
och kan man bara sova på dagen är 
intet annat än gott att säga härom. 
Sjukvården blir i nattens stillhet nå
got helt annat och mer än den kan 
bliva om dagen. Men det underliga 
var, att vi aldrig tillätos sova för 
nedrullade gardiner. Det fanns helt 
enkelt inga alls, varken mörka eller 
vita för fönstren till skydd mot det 
intensiva solskenet. Vakrummen lå-
go åt solsidan. Och det motiverades 
med, att då man, som vi, vandrade 
omkring så lång tid i mörka natten 

behövde man solen för att inte blek
na av, liksom en växtplanta ju alltid 
blir tanig och blek i mörker! 

Nåja, det kunde ju finnas ett visst 
berättigande i detta resonnemang, 
men säkert är, att det inte var lätt 
att somna in i solskenet, och nyttigt 
för ögonen var det säkerligen icke. 

Till att lysa oss med i mörkret 
hade vi fotogenlanternor, som maski
nisten putsade och tände åt oss var 
kv-äll. Inget ljus fick vara tänt i 
korridorerna, utan vi tassade om
kring i filttofflor med våra lanter
nor, som kastade fantastiska skug
gor på väggarne, där vi vandrade 
fram. Från sjukrummen ekade ho
stan vanligtvis natten igenom, ac-
kompagnerad av vinterstormens suc
kar i trädkronorna utanför. Det var 
kusligt många gånger, man var nä
stan rädd för sin egen skugga. 

När jag nu ser tillbaka ter den ti
den sig ändå ganska ljus i många 
avseenden. Det var mycket som var 
gott, bland annat det, att man fick 
lära sig arbeta så raskt och meto
diskt. Tiden, som fick åtgå för 
varje sysslas utförande var noggrant 
tillmätt. Ibland visserligen alltför 
knappt. Ty när man har med sjuka 
människor att göra vill man ju gärna 
att de skola omgivas av en atmosfär 
av ro, svår att genomföra vid en 
anstalt där man jämt hade bråttom, 
därför att man ju blev prickad bara 
man kom en minut över klockslaget 
till en måltid ! 

Nurse. 

„„ NORDISKA 
ANDF. «RANKEN 

STOCKHOLM G Ö T E B O R G  
1 3 0  A V D E L N I N G S K O N T O R  

MALMÖ 

Emottager insättningar mot högsta 

gäl lande ränta.  

Uthyr brand- och dyrkfr ia förva-

r ingsfaok. 

Förmedlar köp och försäl jn ing av 

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 .  

Goda inköp 
• o 

av Konserver rökt Lax, rökt Al, 

Räkor m. m. i N:o 55. Smör, 

Ost, Långedragsbröd i N:o 60. 

Bazar Alliance. 

Tel. 4570 till båda butikerna. 

Alla varor av bästa beskaffenhet. 
Butikerna närmast ing. från Bazargatan. 

A. MAGNUSSON 

|(nsä nil ar ne» spalt 
Kvinnan och hemmet. 

Art. "Kvinnan och hemmet" av 
James Douglas i n:r 9 av Kv. T. 
föranleder mig till nedanstående in
lägg, för vilket jag anhåller om plats. 

Att den ifrågavarande skildringen 
är sami kan nog icke förnekas. Då 
jag själv mången gång med både 
undran och bävan sett på de gifta 
kvinnornas trista tillvaro väckte de 
manande orden mitt varmaste intres
se. Enligt mitt förmenande är det 
emellertid icke en svartmålning, ett 

UNDERBARA 

HAVRE-MUST 
Bästa frukosträtt. 

För ÅLDRINGAR, VUXNA OCH BARN. 

konstaterande av nedstämmande 
fakta angående äktenskapet, som 
författaren egentligen velat göra, 
ehuru jag av hörda omdömen för
står, att man på sina håll fått just 
denna uppfattning. Det vore olyck
ligt om d n åsikten sloge rot, att äk
tenskapet är ett fängelse, som ej 
kan öppnas och inom vilket förhål
landena ej kunna ändras till det 
bättre — det vore ju rena hopplös
heten! 

Vad James Douglas åsyftat med 
sina uttalanden är, tror jag, utom 
den direkta vädjan han riktar till 
mannen att mildra livet för hustrun, 
att fästa kvinnornas uppmärksamhet 
på nödvändigheten för dem att själ
va söka få in något nytt och värde
fullt i sitt liv. Att vädra våning, 
kläder och' mattor försummar nog in
gen husmor, men varför tänker hon 
inte också på att föra in litet frisk 
själsluft i vardagslivets kvalm? 

Den som skriver detta har under 
ett 44-årigt äktenskap 'vunnit erfa
renhet på detta område och vågar 
därför påstå, att det är till fördel 
för hemmet, för man och barn om 
hustrun, så ofta tid och tillfälle gi
ves, rycker tanken lös från de var
dagliga bestyren och låter den syssla 
med sådant som sedan kan bli före
mål för samtal med de närmaste. Att 
ge några direkta anvisningar i detta 
hänseende torde vara överflödigt. 
Det finns oändligt många sätt och 
tillfällen att vädra vardagsluften ur 
sin själ och att tillföra den nya fri
ska, goda och förädlande intryck, 
om man allvarligt vill. Det är möj
ligt för den mest ansträngda och 
upptagna husmor. 

Låt oss ej i äktenskapet se ett 
tvång och en plåga, utan glädjas 
över den trevnad vi med vår id skän
ka åt andra. Låt oss icke klaga över 
livets bitterhet utan gärna ge vårt 
arbete åt hemmet liksom vår make 
ger det sin inkomst. Medvetandet 
om att även vi upprätthålla hemmet 
bör giva oss den självaktning, den 
känsla av betydenhet och värdighet, 
som är förutsättningen för att en 

kvinna skall omfattas med aktning 
av make och barn. Men låt oss ock
så komma ihåg, att ingen kvinna 
med självaktning nöjer sig mod att i 
allt det, som ej rör hemskötsel, vara 
okunnigare än sin familj! 

C—r. 

Uppriktighet. 

Professorskan Zades artikel om 
uppriktighet i ett tidigare n:r ger 
mig anledning att skriva några ord. 

Det är nog ibra att i allt vara själv
ständig liksom att vara en utpräg
lad personlighet, men att gå så långt 
i "jagframhävelsen", att självbe
härskningen sviker, det är väl ändå 
att skjuta över målet. 

Ar det inte rena egoismen att om 
jag träffar en person, ieke kunna i 
förståelse tala vid honom, endast 
därför att han är mig misshaglig. 

Hurudant skulle väl vårt dagliga 
liv väl bli, om vi alla skulle upp
föra oss så gent emot varandra? Är 
det inte just brist på förståelse män
niskor emellan, som gör livet så out
härdligt att genomleva ibland? 

Att möta en människa, som kom
mer i en alltigenom god avsikt, till 
på köpet ditförd av en god vän, med 
kallt kritiska blickar m. m. bevisar 
ju endast stor brist på allt vad hän
syn och takt heter och verkar i mitt 
tycke barockt. 

H. H. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män så köp 

S P I S B R Ö D  
från 

o 
Göteborgs Angbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

VÀI/ÂND 

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

REKOMMENDERAS! 
Luftiga ljusa rum, gott bord. Inackor

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

Vi imitera, vad vi beundra. 

Robert Willmott. 

Damhattar bortslumpas! 
Damhattar, Paradis, Esprit, Äkta Ply* 
mer, Fantasier och Band. 

Dessutom Pälsvaror, Manufaktur» 
och Trikåvaror, Silkekjolar, Schalar 
och Blusar samt alla sorters underkläder 
för Herrar, Damer och Barn. Otroligt 
billigt uti 

Hildur Sandegrens 

nya lokal: Skolgatan 6, intill Allégatan. 
Tel. 6752. 

Obs.! Nya adressen! 

Vårda håret! 
om det är sjukt eller friskt och använd 

ZIWERT'Z Extrait Vegetal 
bästa hårkonserveringsmedel. Finnes till salu hos 
frisörer och i parfymaffärer samt hos Kungl. 
Hovleverantör ZiwerVz JEftr. i Göteborg. 

Lorensbergsgatan 7. Tel. 10 9 
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Förlovar 
eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 
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Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

••• 

Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 

€vilUngar — en själ 
1 två kroppar. 

Den engelske vetenskapsmannen 
sir Francis Galton säger i sina skrif
ter att han under sin praktik be
handlat ett avsevärt antal tvillingar, 
där det mellan paren existerat ett un
derligt själsligt samband. Det har 
synts honom — i en mängd fall — 
som om tvillingarne icke varit två 
skilda personligheter utan en enda 
som inkarnerat sig i en kluven kropp. 
Varje halva har i dessa fall, i såväl 
fysiskt som psykiskt hänseende, haft 
känning av vad som vederfarits den 
andra halvan. Två tvillingbröder 
fingo i sitt tjugotredje år sitt första 
anfall av tandvärk. Värken började 
samtidigt och samma tand värkte och 
måste utdragas. Dessa tvillingar vo
ro mycket lika varandra och förena
de av en varm tillgivenhet. De äg
nade sig åt samma yrke och hade 
hushåll tillsammans. Den ena bro
dern angreps av Brightska sjukdo
men (äggvita) och dog däri. Den 
överlevande fick samma sjukdom 
(vilken dock icke anses smittosam) 
och dog strax därefter. 

I en fransk medicinsk tidskrift 
har en läkare berättat om ett lik
nande fall. Han hade en patient som 
insjuknat i reumatisk feber. Den 
sjuke sade en dag: — Min tvilling
bror har naturligtvis fått samma 
sjukdom som jag. Läkaren skratta-

TOILETTHANDDUK. 
Prima. 

Köper Ni från endast 5 kr. 112 duss. i 

A n n a  E d s t r a n d s  V i t v a r u a f f ä r  
Magasinsgaf an 9. Tel. 8292. 

KOL VED 

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

Färsk FISK 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, «5380 

BREVLÅDA. 

Intresserad, önskar Nj 

förbindelse med författa,; ma ' 

Ni under signaturen W 

Eder skrivelse till rediW Sa"da 

vidare befordran. Nam,, ..1011611 för 1 * u>mYl aaa vi i 
emot ej befogenhet att där' 

B. vitsr-
'hjärtat. Kn sMm ,Vri 

värmer — och lyser. de 

Silverslöjan. Samtliga „ 
kunna erhållas genom expedit> 

av Kvinnornas Tidning yall 
1161 

27, Gröteborg * 

Ella H—d, Stockholm. () ,a 

på prosa ! 

Läsare. .Ta - tänk att vi vå,,; . 

Men tänk ännu hellre på att föl 
let lör vågstycket vågade ännu J," 
ket mer. ^ 

Outsider. Det önska vi ocfeà Va 

ra •— i den striden. 

"Uppsaliensare". När något så 

dant kan ske på det färska trädet 

vad kan man då inte vänta när det 

blir ännu torrare - om något sådant 

1 detta fall är möjligt. Tack emel
lertid för påpekandet! 

, "Goda råd ~ dyra". Inte om de 
följdes. Men Ni kan ju trösta Er med 

att ingen gör det som inte först fått 
betala lärpängarna. 

de åt denna förmodan men 
därpå lämnade patienten honom ett 
brev från tvillingbrodern, som vid 
tillfället vistades , i Wien. Brevet 
började sålunda: 

— .Jag ligger sjuk i reumatisk fe
ber. Det gör naturligtvis du också. 

Tvillingar kunna antingen vara 
varandras fullkomliga avbilder 1 
såväl yttre som inre hänseende eller 
varandras diametrala motsatser. Det 
händer ofta att tvillingar samtidigt 
taga till ordet för att säga. en och 
samma sak, att de samtidigt börja 
vissla samma melodi eller börja sjun
ga samma sång. Sir Francis Galton 
berättar om två tvillingbröder, bo
ende i vitt skilda städer, vilka sam
tidigt i var sin stad uppsökte en bo
sättningsaffär och inköpte ett dussin 
champagneglas av alldeles samma 
mönster och skickade glasen som pre

sent till varandra. 
Men hur lika tvillingarna än är» 

i yttre och inre avseenden finnes det 
dock något hos dem som aldrig är 

lika — handstilen. 

Hrla JVIjölli 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

— Ja, mycket söt, upprepade han 
halvt mekaniskt, och såg därvid för 
sig hennes bild från den där gången 
då hon stod vid fönstret, kysk och 
sval, med det egendomliga leendet 
kring munnen. 

— Alltså, mamisen, vi tro det inte! 
Och i morgon kommer jag att sätta 
fart på mitt arbete, i augusti är min 
bok färdig, och vet du, vad jag gör 
då? Då packar jag in dig och tar 
dig med på en resa, till Nordsjön, 
Rhen, eller vart du vill! 

— Ack, Fritz, så du pratar, såda
na fantasier! Grå, gå, jag 'skall du
ka av nu, och leende sköt hon sin 
store gosse framför sig in i vardags
rummet. 

Då han visste, att hon icke tyckte 
om, att han hjälpte henne med så
dant, lät lian det villigt iske. I 
vardagsrummet intog hans sikrivbord 
vid fönstret och en gammal vaxduks-
beklädd stol framför detsamma hu
vudparten av utrymmet. På ena 
väggen istod en soffa, klädd med 
grön plysch. Ovanför hängde en 
väggklocka och en hop familjepor
trätt. Den andra väggen upptogs av 
ett stort bokskåp. 

Han satte sig i ena soffhörnet och 
tände en cigarrett. Det, som modern 
berättat, hade ändå gjort honom fun
dersam. 

Han återkallade i minnet den där 
första gången då han plötsligt upp
täckte Elisabeth van der Borgks 
vackra, ljusa huvud bland alla de 
skrattande, grimaserande människor
na hos Römers. Han hade tagit hen
ne för en ung flicka. Och därefter 
hade Jan presenterat henne som sin 
fru, och han hade behöft ett ögon
blick för att sätta sig in ii detta för
hållande. Det hade varit något 
så friskt och oberört över henne mitt 
i denna heta och högljudda samling 
människor. 

Hur hade hon väl kunnat bevara 
allt detta i den sensuella, mondäna 
kretsen vid Kaiserallée? 

Fiedler erinrade sig att han sedan 
sett van der Borgk dansa med Julie 
och att han själv, när Jan lämnade 
henne och vande sig till sin fru, känt 
formlig förskräckelse för att även 
hon skulle dragas in i en av dessa 
exotiska negcrdanser. Vilken lätt
nad han erfarit då han sett paret 
glida fram i en lugn vals — den 

unga frun hade dock inte sett vidare 
lycklig ut under dansen, medan Ju
lie, den lilla markisinnan, strålat av 
förtjusning. 

Tnte förrän i dag hade han åter
sett det äkta paret tillsammans. 
Kunde det väl vara någon sanning 
i skvallret? ... Då måste van der 
Borgk ha förändrats på ett sorgligt 
sätt. Nej, han kände honom så väl, 
d. v. s. egentligen kände han ju blott 
Jan. 

VI. 

Under tiden sutto herr och friu van 
der Borgk tillsammans i den förres 
rum vid eftermiddagskaffet — "plikt-
skyldigast", som Henry med bitter
het tänkte för sig isjälv. Han satt 
vid sitt skrivbord med en cigarrett i 
handen, hon vid fönstret, bläddran
de i en tidskrift. Så länge hon satt 
med huvudet sänkt, såg han på hen
ne, i fullständig ovisshet om vad som 
försiggått inom henne under de sista 
dagarna. 

Och åter syntes det honom som om 
den enda väg vilken kunde föra dem 
ut ur denna labyrint, vore att få ett 
samtal till stånd. 

Då hon tillfäligtvis såg upp från 
boken, sade han: 

— Franz frågade mig i dag igen 
efter dig. .. och sade, att de aldrig 
ser dig! . . . Skulle du inte kunna 
förmå dig att göra ett kort besök 
därborta? 

— Varför? 
Därför att det börjar se så påfal

lande ut, . . . Julie, som jag mötte 
i går utanför deras hus, frågade ock
så eifter dig. 

Jag vill inte träffa henne. 
— Gott, välj då en tid, när hon 

inte är hemma. Franz kan du väl 
ändå stå lut med några minuter, . . . 
han tycker så mycket om dig, stac
karis karl. Vår familj gör tydligen 
ingen lycka hos dig. Men som sagt, 
ett par minuter. 

— Ja, jag skall gå framemot kväl
len. Du har förresten rätt, Franz 
är alldeles otroligt musikalisk. Då 
han häromdagen spelade ur den nya 
operan för oss, var han en helt an
nan människa, . . . jag har aldrig sett 

honom så förr, . . . jag är ledsen, att 
jag varit orättvis. 

— Jag är dig tacksam för att du 
åtminstone i denna enda punkt inte 
längre håller mig för en skrymtare. 

Hon rodnade men höjde ögonen 
och mötte hans sorgset ironiska 
blick: 

— Jag tror nu också, att sedan jag 
kommit hit, ingenting skett, ingen
ting vad mig . . . 

— Har man givit dig bättre upp
lysningar? 

— Jag försöker blott att icke vara 
orättvis; det förändrar ju ingen
ting. 

— Av vad? 
Hon teg. 
— Var snäll och säg, av vad? 
— Måste jag säga det? Av det 

förhållandet att du älskar henne och 
gift dig med mig. Jag hade ju ty
värr den dåraktiga, säkert fullkom
ligt gammalmodiga ärelystnaden att 
ge mig helt först, när jag visste mig 
verkligen vara älskad. Hur det känns 
för mig, isedan jag fått veta, hur det 
i själva verket är .. . 

Han sprang upp från skrivbords
stolen och fram till henne. 

— Denna olycksaliga yillfa«^' 

Elisabeth! Kan du då inte j* > 

vad jag säger. Kom!..- °cl1 

sträckte händerna emot henne. 
Förskräckt ryggade hen ti 

och reste sig upp. ^ 
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INNEHALL. 
Utlandskrönika 1 sammandrag. 
E„ utmärkt idé. 
-0, forna tiders kvinnor"! — Av Eira 

Brehm. 
Syfflpatier och antipatier. Hat, anti-
' ti och vrede som krafter till det 
goda. III- Av-'. 

Från kvinnovärlden. 
Studier i nationalekonomi. Av Fil. 

lic. Fabian von Koch. 

Teater. 
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Den gångna veckan har varit syn
nerligen god för den franska rege
ringen. Francen har, tack vare.de 
amerikanska, och engelska lånen, vi
sat fortsatt förbättring, senaten har 
antagit regeringens finansreform, 
varigenom den segslitna budgetfrå
gan lösts, den allmänna stämningen 
inom landet har blivit förhoppnings
fullare och karskare, varjämte tull
verket rapporterat att utförseln av 
franska varor för första gången på 
åratal överstigit införseln från ut
landet. 

Men denna ljusa bild har sin från
sida: det fori judes, att de stora ame
rikanska och engelska lånen lämnats 
på hårda villkor, det misstankes, att 
Frankrike kommit i ett beroende av 
d® internationella finansen, vilket 
kan bli bindande och förpliktande, 
"år skadeståndsfrågan skall lösas, 
°ch tvinga till icke önskade eftergif-

Br' ^tilgen profeteras, att fran-
C8n lånen och trots inrikesljus-
®,ngen icke skall kunna hållas uppe. 
"st nar detta skrives kommer med-

andet, att francen åter tagit ett 
steg nedåt. 

;-en att förlänga den fran-
'^Puterad ekamm aren s fullmakt 

Ver _ ^en lagenliga gränsen har 

rti
Pbmts nyval komma att äga 

Pa t'1 met''0 av maj- Oppositions-
till t'7Ul ^viins^ern) önska att valen 
tv,1 011 sk°la sammanfalla med de 

a nksdagsvalen. Komma dessa 
först och med seger för de 

den f8 na^0nal^enia, skola de ge 
Blir rans^a högern vind i seglen, 

detta fallet, kommer förhål-

vrede över det liberala partiet och 
förutspår dess snara och fullständiga 
förintelse. Tvåpartisystemet kom
mer, framhålles det, att återställas; 
"förr eller senare måste kapitalis
mens anhängare ställa upp mot arbe-
tarne — ju förr, desto bättre, säga 
vi!" 

Den hotande kolgruvekonflikten 
upptar f. ii. den engelska allmänhe
tens intresse. Det nu gällande ar
betsavtalet utgår den 17 april, och 
enighet om det nya har icke kunnat 
uppnås mellan kolgruveägarne och 
de 80,000 arbetarne. Om det hela 
skall leda till strejk eller ej kan icke 
.förutsägas. 

Engelska regeringen har slopat 
den från förra regeringen ärvda pla
nen på en stor flottbas i Singapore, 
Indien. Överhuset har uttalat sitt 
beklagande. Pressen står delad. I 
Australien och Nya Zeeland, där 
man av försvarsskäl ivrigt åstundat 
flottbasen, är besvikelsen stor. Frå
gan kommer att upptagas i underhu
set. 

Den engelska finansvärlden är ic
ke helt nöjd med att Frankrike fått 
lånehjälpen. Man fruktar, att Poin-
caré skall använda francens uppryck
ning som ett argument för att fort
sätta sin Ruhrpolitik, en politik som 
England ogillat under tre olika på 
varandra följande regeringar. 

"Berliner Tageblatt" har publice
rat hemliga militärföredrag mellan 
Frankrike och Tjeckoslovakien rikta
de .särskilt mot Tyskland men även 
med spets mot Österrike och Italien. 
De båda fördragsmakterna förklara 
dokumenten falska. 

Den nya belgiska ministären Theu-
nis har deklarerat sin avsikt att med 
fasthet och försonlighet utkräva så 
mycket som möjligt av det tyska ska
deståndet, 

I Italien har man med festliga ce
remonier och under folkets hänförel
se firat den på fredlig väg från Ju
goslavien förvärvade -staden Fiumes 
förening med den italienska staten. 

Det härskande grekiska partiet vill 
utan folkets hörande proklamera re
publik och förmå konungen till ab-
dikation. 

O, forna tiders 
kvinnor...!" 

C"-1» Frankrike och Tysk-
antaga en mera spänd ka-f^tär. 

^ar reSer™Sen a sin sida 

tet har i eU War^ vecka. Parlamen-
och reo, °mmit efter med sitt arbete 

^ S°m önskade ^ ett 
s^yndsa 1 f a motioner 
^Seln ; '"'handlade begärde att 
tes ^vshT ')ar'amen':sl?örliandlingar-

skull n<^e Senas^ kl- 11 på kväl-
^Has. y.^Pkävas och nattplenum-

ödande1 
1°mrös^nSen sveko en 

såg sit/ fl llberaler regeringen, 
'a får ' orslag förkastas. Det 

ln&a Politisk , ~ ur rp *—a fö!jder, men 
Sktas gerin«ens synpunkt sett 

111 0,1 kännbar förödmju-
^••iDgsorganet utöser sin 

6n utmärkt ide. 
]Slgot att beakta för dem 

som sätta bo. 

Försäkringsbolaget Svea och fir
man Ferd. Lundquist £ C:o i Göte
borg hava träffat avtal om ett sam
arbete, kallat bosättningsförsäkring. 
Firman utlämnar allt till en bosätt
ning hörande mot en fjärdedel av kö
pesumman kontant och en försäkring 
på återstoden. I försäkringspremien 
ingår även en avbetalning på skuld
summan, vilken sålunda efter hand 
reduceras och efter fem år är gäldad 
i sin helhet. Därefter minskas pre
mien och försäkringen övergår till 
en kombinerad liv- och kapitalför
säkring med utbetalning vid försäk
ringstagarens död eller fyllda 65 år. 

Skulle försäkringstagaren avlida 
innan skulden är batalad, gottgör 
försäkringsbolaget firman för det 
resterande beloppet, och boet tillfal
ler med full äganderätt den efterle

vande familjen. 

Var .skulle man söka er, om inte 
i Gösta Berlings saga? 

Jag sitter som tusentals andra i. 
dessa dagar och ser hur denna saga 
över alla sagor söker taga form och 
gestalt på den vita duken. 

Men fantasiens jättebin ha varit 
för stora för verklighetens kupa. Det 
är inte längre Selma Lagerlöfs dikt. 
Gösta Berling äj- ingen fältherre, en
dast skald, och majorskan, den mäk
tiga, underbara, som fick Karlstads 
herrar och domkapitel att dansa, har 
en alldeles för vacker päls. 

Och ändå är detta Selma Lager
löfs verk. Hennes är Löf vens långa 
sjö, hennes det härliga landet med 
skogar, forsar och vattendrag. Hen
nes och sagans äro kvinnorna, de un
ga och de gamla. 

O, sena tiders kvinnor, hur olika 
dem äro ni ej! 

Jag sitter och ser dem tåga förbi 
på den vita duken. Den stolta Anna 
Stjärnhöök, den svärmiska Ebba 
Dohna, den sköna Marianne Sin-
claire, den ljuva Elisabet Dohna! 
Och där bakom den av fadersmyn
digheten obevekligt stängda porten 
anar man hur Marianne Sinclaires 
mor, olydig och trotsande, smyger 
ned för trappan för att öppna för den 
förskjutna dottern, som i balstass och 
tunna sidenskor står och fryser ute 
i de kalla snödrivorna. Sådana voro 
ni ! Alla gingo ni era egna vägar 
— djärva kvinnovägar till kärleken. 
T er alla fanns ett stycke av major-
skans själ, den underbaraste, den 
hårdaste, den vekaste ibland er. 

Romantikens döttrar! Kärlekens, 
skönhetens lovsångerskor! Fina och 
veka voro era lemmar, men som stål 
era sinnen. Milda och fogliga voro 
ni, så länge färden gick fram på den 
stig ni ville, men istadiga som vilda 
hästar, när någon sökte leda er där
ifrån. — Vad blev det av din myn
dighet, Melchior Sinclaire? — För
mådde du kuva din hustru, enfaldige 
Henrik Dohna? — Och du, gamle 
björnvaktare och människofiende, 
hur vågade du någonsin drömma om 
att den härliga Margareta Celsing 
skulle bli din ! — Hör bara, hur hen
nes stämma triumferar, när hon änt
ligen får ropa ut sanningen. Se, hur 
hon blir ung och skön på nytt, den 
gamla barska majorskan, när hon 
slutligen får tala öppet om den man, 
som fyllde hennes liv med kärlekens 
sötma, med nöjen och glädje. 

O, forna tiders kvinnor! Eros 
hette allhärskaren över ert liv. Väl
dig var han, och väldig den makt 
han genom er utövade i Vermland. 
Hans stämma var det som sjöng i 
de dånande hammarslagen, han som 
ledde nöjets långdans kring Löfvens 
väna sjö. Såsom en lustgård låg li
vet under hans spira i hänryckning 
och glans. 

Var är nu ditt välde, Eros? Var 
dina .sköna, stolta legioner? Genom 
hundra år når oss ryktet om din här
lighet och makt. Och vi förstå att 
den varit större än vi nu kunna 

fatta 
På den vita duken blekna ödena 
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ni. 

Antipati och hat äro otvivelaktigt 
samma affekt, ehuru av olika styr
kegrad, den svagaste och den star
kaste. Mellan dem ligger agget. 

Den känsla vi beteckna med ordet 
"hat" har alltid en bestämd orsak, 
verklig eller inbillad. Den förutsät
ter en liden oförrätt, en kränkning, 
fruktan, skadade intressen, ett fient
ligt motsatsförhållande på t. ex. det 
sociala och politiska området, el. d. 
Även agget är otänkbart utan en 
liknande förutsättning. 

Antipatien är det grundlösa hatet, 
det till vilket ingen verklig orsak 
finns, utan som leder sin upprinnelse 
från en naturlig ond benägenhet el
ler en tanklös ovana att reagera kallt, 
ofördragsamt, ovänligt och förakt
fullt mot medmänniskor. 

Vrede är hat i akut form, ett häf
tigt uppflammande begär att tillfoga 
en annan något ont. 

Hämndlystnaden slutligen är, en
ligt definitionen i Spinozas Etik, 
detta snillrika verk om de mänskliga 
affekterna och lidelserna, ett begär 
som driver oss att av hat mot någon, 
som själv av hat gjort oss ont, till
foga också honom något ont, alltså 
ett starkt behov att vedergälla ont 
med ont. 

Samtliga dessa känslor och begär 
kunna rikta sig icke blott mot en
skilda individer utan även mot sam
hällsgrupper, samhällsklasser, natio
ner. 

Allt det onda, som låder vid anti
patien och som i en tidigare artikel 
angivits, häftar även vid agget och 
hatet. 

Man skall kanske invända, att 
dessa senare känslor dock måste an
ses berättigade, eftersom det finnes 
ett giltigt skäl för dem, en kränk
ning el. a. När hatet flammar upp 
i vårt sinne, är det — så förefaller 
det oss — icke vi själva som tända 
den förtärande lågan, utan den som 
kränker oss. Vi äro de oskyldiga 
offren för andras ondska, det är vår 
rättskänsla och stolthet som uppresa 
sig. Vårt samvete förklarar oss 
skuldfria, 

Men om hatet är en berättigad 
känsla, hur kommer det sig då, att 
alla föreställningar, alla känslor, alla 
handlingar som leda sitt ursprung 
därifrån äro uppenbart onda och ute
slutande onda? — Allt vad vi åstun-
da när vi drivas av hat, säger Spi
noza, är vanhedrande, stridande mot 
förnuftet. 

Att hatet är ont, därom vittnar 
också den starka olustkänsla, varav 
det åtföljes och som det icke står i 

bort. Sköna, mäktiga, självrådiga 
k v i n n o r s  s t o r m i g t  s t o r a  ö d e n  . . .  

Ljuset i salongen tändes .. . 
O, sena tiders kvinnor: Det var 

e n  g å n g . . .  !  
Eira Brehm. 

vår makt att befria oss från. Vi 
finna oss själsligt fastsmidda vid 
denna människa, som vi hata och 
undfly. Samtidigt med att vi avsky 
henne och allt vad som är hennes, in
tresserar hon oss på ett hemskt och 
sällsamt sätt. Hon nästlar sig in i 
vår fantasi, behärskar vår tanke
värld. Hon följer oss på promena
den, är med oss i arbetet, sitter till 
bords med oss, förgiftar våra stun
der av vila och rekreation! 

Den med hatet förenade vantrev
naden och disharmonien är i själva 
verket så enerverande, att vi instink
tivt reagera mot hatkänslan, söka 
freda oss mot henne och hindra hen
nes inträde i vårt hjärta. — "Jag 
känner människor, skriver den be
märkte schweiziske psykologen prof. 
Baudouin, som då 'de såras av andras 
beteenden genast svara med ett glåp
ord eller en giftighet, och som för
säkra, att de nödgas handla så, eme
dan de annars skulle lägga något på 
sinnet: de vilja icke riskera att be
vara någon ovilja mot sina vänner. 
Förargelsen har utlöst sig genom att 
få en avledare." 

Det akuta hatet, vreden, strävar i 
regel att på detta sätt släcka sig 
självt, d. v. s. genom ett efter för
hållandena avpassat utbrott, en tåre
flod, ett kraftuttryck, en igenslängd 
dörr, ett gräl, en handgriplig tillrät
tavisning, ett slagsmål, några ursin
niga tidningsartiklar o. s. v. 

När vreden däremot icke får till
fälle att urladda sig "slår den inåt" 
som en suggestion av utomordentlig 
styrka och övergår till ovilja, agg, 
hat. 

Bär man på ett i sinnet rotfäst hat, 
dess styrkegrad må vara låg eller 
hög, känner man ett mer eller min
dre medvetet behov . att tillfoga den 
hatade förtret, obehag, skada. Spi
noza ger förklaringen till denna 
mörka drift: — "Föreställer man sig 
att den man hatar känner olust, 
kommer man själv att känna lust!" 

Detta sakförhållande låter oss för
stå .mycket av det som förefaller oss 
ovärdigt, oförnuftigt, vanhedrande 
och ofattligt i fientligt sinnade män
niskors, partiers, samhällsklassers, 
nationers handlingssätt inbördes. 

Antipatien, agget, hatet, vreden 
äro alltid och uteslutande onda, all
tid karaktärsfördärvande, alltid åt
följda av olust, när de rikta sig mot 
människan, men de bli mäktiga kraf
ter till det goda, om de gå förbi 
henne och i stället vända sig mot 
hennes onda avsikter och handlingar 
eller andra onda företeelser i livet. 
De förlora därvid sin dystra, demo
niska prägel och omvandlas till lju
sa, goda lustbetonade känslor. 

Låt oss försöka finna ett konkret 

exempel. 

Vi ha icke svårt att förstå, att den 
förr i tiden, särskilt bland de breda

re lagren, utbredda manliga dryc-
kenskapen utgjorde en grym plåga 
för kvinnorna, ett frätsår i deras liv. 
Det ligger nära till hands ätt för
akta, att vredgas över och att känna 
avsky för en människa, som är hem
fallen åt en i sina yttringar så mot
bjudande last som denna, men här 
stod kärleken skyddande med utbred
da vingar — kvinnorna kunde icke 
hata en far, en make, en bror, en 
son — i så fall, hur skulle det väl ha 
gått? — utan de riktade sitt hat mot 
själva lasten! Detta av lidande och 
bitterhet fyllda hat blev sedan, om
vandlat till hoppfull entusiasm för 
absolutismen, en drivkraft av omät* 
lig styrka inom nykterhetsrörelsen. 

Det är oss möjligt att vid en li
den kränkning låta vreden passera 
den som kränker oss, att sålunda kor
sa hans plan, som går ut på att väcka 
vårt hat och inympa i vårt hjärta 
den därmed följande själsliga plågan, 
det är oss möjligt att i stället rikta 
vår harm och vår vrede mot själva 
kränkningen. Ur en sårande anmärk
ning om bristande duglighet i arbe-, 
tet kunna vi med vredens hjälp hämta 
ett mäktigt krafttillskott i vår strä
van att ernå ännu större duglighet. 
Vreden över ett mot oss begånget be
drägeri kan, om den går ut över 
falskhet och bedräglighet i allmän
het, stärka och befästa vår egen kan
ske vacklande hederlighet. — Anti
patien, riktad mot andras karaktärs-
lyten, skall återkomma till oss som 
ett kraftigt och varaktigt beslut att 
befria den egna karaktären från lik
nande bristfälligheter o. s. v. 

Hur ofta finna vi icke i goda so
ciala och politiska rörelser hatet som 
deras upphov och kraftkälla! Hatet 
mot det förtryck, varunder man själv 
och andra lidit, och vilket man i 
överensstämmelse med hatets natur 
brinner av åstundan att skada och 
förgöra, byter en vacker dag karak
tär, blir upphöjd kärlek till och kamp 
för friheten. Ur det hat till kriget, 
som man känner på grund av liden 
direkt eller indirekt skada eller av 
fruktan för en framtida krigsfara, 
spirar och växer en mäktig kärlek 
till freden och en stark vilja att verk
samt deltaga i fredsarbetet. 

Även arbetarrörelsen är utsprun-
gen ur hatet, dels ett hat mot sam
hälleliga orättvisor, vilket transfor
merats till en kamp för rätten, alltså 
till något gott, dels ett hat mot den 
besittande klassen, enkannerligen ar-
betsgivarne. Detta människohat kan 
icke omvandlas till kärlek utan är 
vad det är. Arbetarrörelsen har till
fört arbetarvärlden stora sociala eko
nomiska och politiska vinster, men 
vilket missnöje, vilken bitterhet, vil
ken avund, vilken oförsonlighet och 
vilken marterande olust har den icke 
ingjutit i millioner hjärtan samtidigt 
med brodershatet! Vilken daglig 
plåga måste t. ex. icke arbetet vara, 
när det utföres i den sinnesstämning, 
som präglar versen här nedan, tagen 
på måfå ur de kvinnliga kommunis
ternas tidning "Röda Röster": 

"Men ännu mala herrarna de fattigas 
krafter 

till rikedom och makt i sin bullrande 
fabrik. 

De äro som ^mpyrer, de suga deras 
safter 

och släpper dem först såsom krymp
lingar och lik." 
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