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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. 

ligger den härligt, gamla staden om
slingrad av Aare, som här gör en 
väldig sväng; gatorna med en mängd 
arkader, så att man kan vandra un
der tak mellan pelarrad efter pelar
rad såsom på få ställen i världen, 
och fröjda sig över butikernas skå-
defönster med alla världens förnöden
heter och prydnader på den ena sidan 
och gatorna ined sina öppna brunnar 
och sina motsatta pelarrader på den 
andra. I intet annat land ser man 
väl iså många öppna brunnar med 
vattenbehållare av huggen sten och 
ständigt rinnande kristallklart vatten 
som här. Yar man går, på landet 
eller i städerna, med förvånande kor
ta mellanrum, kan man fröjda sig åt 
åsynen därav. Särskilt Berns gamla 
brunnar är o intressanta: Gerechtig
keitsbrunnen, Schützenbrunnen, 
Kindlifresser och vad allt de heta, 
äro sevärda, Kindlifresser ju allt an
nat än skön, där jätten sitter och 
stoppar ett barnhuvud i munnen och 
har ett förråd småbarn med fasan 
målad i sina ansikten att äta upp, 
det ena efter det andra. — Han var 
kanhända världens förste frimurare! 

Den bekanta "Bärengraben" är en 
omtyckt vallfartsort för stadsborna, 
och ingen främling försummar gärna 
att göra en påhälsning där. Det är 
verkligen putslustigt att se björnar
na. sitta på bakbenen, öppfta sina 
väldiga gap, fånga i flykten de om
tyckta morötterna och sedan slå ihop 
framtassarne som om de ville applå
dera. Stackars djur, de ha ju ingen
ting annat att göra än äta och sova! 
Detta måste vara onaturligt även för 

en björn, om det än flyger stekta 
sparvar i munnen på honom. 

Ingen bör försumma att se "Welt-
postdenkmal", ty då har den försum
lige orsak att ångra sig både gul och 
grön. — En jordglob så gott som svä
var i luften, och däromkring uppfö
res en indiandans av en europé, en 
asiat, en amerikan, en afrikan och en 
australien Ja, det bör ses! — De äro 
alla så graciösa som om de gått i 
dansskola i Paris, och det iir en frans
man som förevigat dem. 

Att Bern har en massa museer är 
solklart ! Det Iha alla huvudstäder. 
Men få huvudstäder ha en terrass 
utanför sin vackra "Münster", var
ifrån man vid vackert väder kan se 
en krans av alper vid horisonten! På 
den terrassen med dess uråldriga 
gamla träd glömmer man lätt hur 
länge museerna äro öppna, och har 
man begränsad tid, gå timmarne så 
fort, att man icke stort mer hinner 
med! Men de höga, ståtliga broarne 
måste man gå över, och alla "Bun-
desehäuser" måste man gå förbi — 
sedan hinner mail kanske icke mer 
innan tåget går. 

6n trnlUardärs korrespondens. 
Den amerikanske automobilkun-

gen Henry Fords korrespondens tor
de vara en av de omfångsrikaste i 
världen. Han mottar dagligen icke 
mindre än 1,500 brev, alltså ungefär 
en halv miljon pr år, vilka alla måste 
genomgås och till stor del även be
svaras av hans sekreterare. Flerta
let utgöras av tiggarbrev. Man be
räknar att de i dessa skrivelser be
gärda summorna årligen uppgå till 
ett sammanlagt belopp av över 400 
miljoner dollars. Skrivelser av en 20 
sidors längd utgöra intet undantag. 
Snarare tvärtom. Och i dessa vid
lyftiga brev skildrar avsändaren van
ligen såväl sin egen som sin familjs 
levnadshistoria in i minsta detalj. 
Hundratals fruar vända sig till Hen
ry Ford med begäran att han, utan 
de äkta männens vetskap, måtte be
tala deras skulder. Unga män bön-
falla honom att skänka dem än en 
auto, än ett piano, än en radioappa
rat. Misskända begåvningar tigga 
honom om understöd för att kunna 
fortsätta sina studier. 

Merendels stamma supplikant-erna 
från Amerika och Kanada, men fö
rekomma även från alla andra na
tioner. Ett anmärkningsvärt undan
tag utgör Indien, som lär vara det 
enda land, varifrån den annars hårt 
anlitade amerikanske mångmiljonä
ren aldrig förärats med ett tiggar
brev. 
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Största urval. — Lägsta priser. 

A.-B. CARL JOHNSSON, 
KUNGSTORGET 2. 

Med Vikings mojänger 

det går som en dans 

på herrskapets känger 

få finaste glans. 

Viking skokräm för länar  
lädret  en d jup,  smetfr i  
g lans ,  skyddar  de t  och 
bevarar  dess  smidighet  

färgerna » 
klädedräkten. 

Liksom tonerna uppväcka även 
färgerna bestämda själsförnimmel
ser och äro liksom de förra under
kastade harmoniens lagar, skriver en 
konstnär. Valet och sammanställ
ningen av färger såväl i inrednin
gen av hemmet som framför allt i 
klädedräkten utövar ett betydande 
inflytande på stämningen. Dishar
moni verkar lika frånstötande i frå
ga om färger som i fråga om toner. 

Tyvärr inträffar det ofta, ja, dag
ligdags att en modefärg bäres omdö-
meslöst av både blondiner och bru
netter blott emedan den är modern. 
Även i sammanställningen av olika 
färger syndas ganska ofta mot den 
goda smaken. Sådana förseelser äro 
ingalunda så oskyldiga, ty de för

störa lätt intrycket av ett eljes till
talande utseende. Dräktens färg är 
nämligen i stånd att betydligt upp
hjälpa det, men kan å andra sidan 
lika lätt reducera det. Därför böra 
ock alla kvinnor, som hålla på god 
smak akta mera på skönhetens oför
änderliga lagar än på modets väx
lande och ofta nog oförnuftiga nyc

ker. 
Mattgrönt och ljusblått framhäva 

en fint blekröd hy och bilda en be
haglig motsats till hårfärgen. En 
dräkt i rosa förutsätter vit hy, i an
nat fall kommer hyn ofta att synas 
grå mot den rosafärgade toaletten 
och då är en ljus nyans av lila mera 
att föredraga. Till rött eller röd-
blont (hår står blått obestridligen 
bäst. Gula eller gröna nyanser fram
häva allt för mycket det röda. Blått 
såsom grundfärg tillåter utsmyck
ning i orange eller också rent, vitt 
och ljusgrått. Grönt utan utsmyc
kande färger tar sig nästan alltid 
matt och livlöst ut. 

Kan man ej undvika ogynnsamma 
färger, bör man åtminstone bära 
dem i förening med andra passande 
färger. Man vet ju att även kläd
samma färgers verkan stegras ännu 
mer genom tillfogande av en harmo
nierande färg. 

Dräktens harmoniska färger skola 
alltid anbringas i närheten av huvu
det. 

Blågrönt passar aldrig till gul
grönt. Blondiner med livlig ansikts
färg kräva varmare mellantoner. Här 
är blått klädsamt, liksom violett och 
blekgult ofta är av överraskande ver
kan. Orange bör däremot avgjort 
undvikas. 

Rosa, som är ytterst ofördelaktig 
för den "bleka" blondinen, kan med 
fördel bäras av en "blomstrande", i 
det den mildrar hyns skärpa. Damer 
med mörkt hår och gulaktig hy böra 
aldrig bära vitt vid dagsljus; först 
vid konstgjord belysning klär denna 
färg dem. Till mörkt hår och vit 
hy passar egentligen allt. 

Färgernas verkan på formerna 
torde vara bekant. Alla mörkare 
toner göra figuren smärtare, alla lju
sa däremot fylligare. Vid valet av 
aftontoalett gäller det i våra dagar 
även att beräkna effekten av olika 
slags ljuskällor. I gas-sken får fär
gerna en dragning i gult, i elektriskt 
ljus åter i grönt. 

Gymnasfiktröjor och Byxor. 
S t o r t  u r v a l .  

T r i c o t b o l a g e t ,  
31 Östra Hamngatan 31. 

UNDERBARA 

HAVRE-MUST 
Stärker aptiten, ökar arbetslusten. 

ForALDRlNÖAR VUXNA OCH BARN, 

För U t st y r s 1 ar 
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NYHETER INKOMNA 

i 

Duktyger 
Servietter 

— Högfina kvalitéer. — 

U t s ö k t  m ö n s t e r u r v a l  

Hellinne Damast irländskt och 
schlesiskt fabrikat samt 

Dräll-Jacquard och 
Dubbel-Damast 

av svenskt 
fabrikat. 

HERM. MEETHS A.-B 

Man brukar säga: i smakfrågor 
skall man icke tvista. Det är nog 
så riktigt, ty det skall alltid finnas 
människor, som ej ha öga för dishar
monier i en toalett, eller som finna 
sig själv tillräckligt vackra för att 
tro sig kunna ostraffat kläda sig hur 
som hälst. 

Men varje estetiskt kännande män
niska skall, ibland kanske omedvetet 
beakta de små vinkar, som stödja sig 
på färglärans fastställda lagar. 

EKSJR.OMS 

JJISXMJOL 
O/IEOHO KEM.-TEKN. FAORIK 

G R U N D A D  1 3 5 3  

En optimist är en människa, som 
i valet mellan två (svårigheter griper 
sig an med och klarar upp dem båda. 

Det märkliga i saken är att man 
aldrig faller för en frestelse, som 
man vänder ryggen åt. 

Liksom vår materiella existens ic
ke är livet, så är vår materiella till-
intetgörelse icke heller döden. 

Damblusar, Klädningar o. Kjolar 
köpas bäst och billigast i 

O. F. HULTBERGS BLUSAFFÄR 
Husargatan 40. Telefon 10318. 

ANVAND ALLTID 

sina sorger och bekymmer som alla 
andra människor, men det fattas då 
inte pängar, det vet jag. Jag har 
sett några av deras bankböcker, och 
det finns högar med kontanter. Och 
jag vet vad det betyder. Ni, herr 
Bletcihley, har er erfareiihet men jag 
har också min! Jag känner mina 
pappenheimare och förstår att iskilja 
mellan den äkta sorten och den an
dra. Jag vågar mitt huvud på, att 
ni den här gången är på galet spår. 
Låt mig gå! 

Han höjde på axlarne och grymta
de föraktligt: — Nå, gå ni gärna! 
Det blir värst för er 

Simimonds besinnade sig ett ögon
blick men fattade sedan sitt beslut, 
skyndade ut ur rummet och sprang 
ned för baktrappan. Dold bakom 
gardinen utspionerade Bletchley vad 
hon vidare tog sig till. 

Nu såg han henne komma ut ge
nom bakdörren, försiktigt smyga 
sig utmed väggen och försvinna mel
lan träden. 

Simmonds fick snart sikte på en 
mörk gestalt, som dolde sig bakom 
några buskar, och ett par sekunder 

senare stod hon ansikte mot ansikte 
med främlingen. 

— Vem är ni och vad har ni här 
att göra? frågade hon Skarpt. 

Mannen tycktes överraskad över 
hennes hänvändelse. Han lyfte emel
lertid hövligt på hatten och Sim
monds isåg nu hans ansikte, som för
ut beskiuggats av hattbrättet. Hen
nes uppträdande blev genast artiga
re, när hon såg, att det var en herre
man ihon hade framför sig. Det var 
en högväxt, mager gestalt med ett 
allvarligt, fårat ansikte. Hans hår 
va.r mörkt men gråsprängt. Främ
lingen såg på henne med en genom
borrande blick. 

— Det kändes, soim om han läst 
mig som en öppen bok, berättade 
hon, när hon sedan beskrev det hem-
liglbeteful 1 a m ötet. 

— Jag iskulle gärna vilja ha ett 
brev framlämnat till en daim, 'som 
bor här i huset, sade hon med låg 
stämma. 

Simmonds var genast på sin vakt. 
—• Vad kan det vara för en dam? 

frågade hon kort. 
— En fröiken Lilith Ames. Jag 

vet, att hon bor här. 

— Ja, det har sin riktighet. Men 
hon är inte hemma för ögonblicket, 
svarade Simmonds och mönstrade 
noga främlingen. 

Denne nickade: — Ja, jag vet. Jag 
såg när hon gick ut. 

— Varför talade ni inte själv med 
henne när ni såg henne? 

— Jag önskar inte bli sedd till
sammans med henne. Han stack 
handen i fickan och Simmonds såg 
honom taga fram. en fempundsisedel. 
Då han frestande räckte henne den, 
blev hennes väsen stelt och avmätt. 

— Varför vill ni inte bli sedd? frå
gade hon misstänksamt. Vem är ni, 
och vad vill ni? 

Främlingen såg lugnt på henne. 
— Jag önskar göra den unga da

men en tjänst, om jag kan, sade han 
och det vänliga uttrycket i hans an
sikte lugnade Simmonds. Om ni vill 
hjälpa mig blir jag er mycket tack
sam. 

— Men fröken Lilith? I' rågade hon 
tvekande. Kommer hon också att 
tycka om, att jag hjälper er? 

— Jag är övertygad om, att hon 
en gång kommer att göra det, sva
rade mannen, i det att han räckte 

henne sedeln tillika med ett brev, pä 
vilket det stod skrivet "Till fröken 
Lilith". 

Simmonds tog tveksamt de båda 
föremålen. 

Främlingen log vänligt. — Det är 
ännu något jag vill be er göra åt 
mig, sade han. Ni skall vara snäll 
och ge henne brevet, när ingen ser 
det. 

Siinmonds rynkade pannan. — 
Inte ens hennes mor, fru Ames? frå
gade hon och gav honom en snabb 
blick. 

— Nej, inte ens hon. 
— Är ni säker på, att det inte är 

fråga om en häktning eller något i 
den vägen? 

— Jag ger er mitt hedersord på, 
att det inte gäller något sådant. 

— Men är det något, som kom
mer att göra henne ledsen? 

Han skakade lugnande på huvu
det: — Det har jag ingen anledning 
att tro. 

Simmonds var emellertid icke nöjd 
med denna förklaring. 

— Men om det inte är något far
ligt, varför behöver det då vara så 
hemlighetsfullt? 

Samtidigt med att hon yttrade 
detta såg hon ned på sedeln, som hon 
höll i handen. — Man ger väl inte 
bort en sådan massa pängar för in
genting. 

Främlingen svarade lugnt: — Det 
skulle taga alltför lång tid att för
klara saken i dess helhet för er. Jag 
nekar inte till, att den är viktig. Jag 
har inte vågat anförtro brevet till 
posten, men jag försäkrar er, att det 
inte innehåller något, som kan skada 
fröken Lilith. 

— Inte häller fru Ames? frågade 
Simmonds utan att egentligen mena 
något med sin fråga. Hon tyckte sig 
observera en skiftning i främlingens 
ansikte, men hans svar kom ögon
blickligen: — Nej! 

— Nå, då så! Ja jag skall lämna 
fram brevet, när fröken Lilith är 
ensam. 

Hon vände sig om för att gå till
baka in i villan, då främlingen plöts
ligt sade: 

— Vänta ett ögonblick! Jag hop
pas ni tror mig, när jag säger, att 
jag kommit uteslutande i fröken 
Arnes eget intresse? 

(Forts.). 

Brâstls Kondii 
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närmare undersöka förhållandet' 
naturligtvis icke kan få fortfar T 
nom Pressbyrån kan Ni , 

alltid t. v. erhålla önskade exempt 

Upprörd, Det hela är rent 
otroligt olikt vederbörande, yj j T 
endast tro utan äro alldeles*^'" & 

att ett missförstånd föreligg 

rada Er att oförfärat söka få de+ 

samma uppklarat på vederbörlig 

Humorist. Humorn från X. 

ste tyvärr anses endast som ett då" 
ligt skämt i Göteborg. 

80-dring. Vår vördnad och vårt 
tack! Det var den vackraste skri" 
velse vi läst på länge. 

Maria K—m. Vi tro knappast! 
Den gränsen är redan alltför mycket 
markerad. 

Louise. A7älkommen ! Vi äro på 
förhand mycket intresserade av för
slaget. 

Bättre har enda barnet än ende 
hästen. 

Mången, - som kan nio hantverk, 
livnär sig av det tionde, som är ar
mod. 

Arbetet har en bitter rot, men en 
söt smak. 

E I 1 G E L B R E K  Bröstkaramellen 
V ä I g ö pa nde 
Väl smakande 
Oöveptpäffad 

A.-B. Karamellfabriken Engelbrekt, Örebro. 
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,rtryck tillåtes gärna om "Kvln-
\as Tidning", med hela namnet 
utsatt, an gives som källan. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i  sammandrag. 
Vad ligger bakom ? Av I. 1). 
B e„ ensamma. Av Louise Bergh. 
medborgareplikter i valtider. Av Ellen 

Wahlqnist. 

Kvinn l iga  r idda re .  

»Välkommen hem". Av Ragna Peters. 

Den farl iga kvinnan.  

Studie. Av Gilette. 
Lilith. Roman av Florence "Warden. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Den engelske och den franske 
statsministerns närvaro vid Folkför-
kndsförsamlingen i Genève har satt 
synligt märke i den av församlingen 
enhälligt antagna resolution, som de 
Wa regeringscheferna förut till
sammans utarbetat och enats om. 

Resolutionen sysselsätter sig med 
säkerhets- och avrustnin.gsfrågorna, 
dock ej på något mera ingående sätt 
utan i allmänna ordalag. Som dess 
viktigaste punkt framhålles beslutet 
om inkallandet av en internationell 
konferens till rustningarnes begrän
sande. I densamma skola även na
tioner, stående utanför Folkförbun
det (Tyskland, Ryssland och U. S. 
A.) äga rätt att deltaga. Organi
serandet ,av konferensen och utred
ningen av de frågor den skall få att 
^handla har överlämnats till Folk-
'wWndsförsamlingens tredje och 
första utskott. 

Betydelsen och räckvidden av den 
sålunda fattade resolutionen kunna 
svårligen- preciseras. Under det att 

e första telegrammen från Genève 
tecknade den söm ett utomordent-

viktigt historiskt aktstycke, re-
^Cora nu vissa av de ledande fran-
s a och engelska tidningarne dess 

e högst betydligt. De framhålla, 

v ''Elutionen, som är hållen i svä-
aa e ordalag, närmast är avsedd att 

a över och dölja skarpa menings-

Poiyvtigileter * en8,el'sk- och fransk 
Sy 1 .' v^a så tydligt kommo till 
^ ̂  i de tal, som de båda regerings-

fjj ,erna köllo inför Folkförbunds-

otfi;;^en °ch i vilka de ganska 

gen °miner'a;'; sa(^e varandra sannin-

jj°, 

tas 6 MacDonaU och Herriot tyc-

betvdTlertid anse a^ naS°t av st°r 

'«sol V6 as^a^kommits i och med 
n3mnd10U°nS an^a&ande. Den först-
fiiflj] 6 ^ar sålunda i en intervju 
dfn jr^' m®d Genèveresolutio-
ti(ja nö ® en Sölid grundval för fram-
%]• ,e 1 varlden. Alla hade all-
liri^i ^ enigt sökt att avvärja den 
vàri(jç

S V®derstygg1igliet, mot vilken 
stån^j n S U^6 hän, om missför-

fuUl}Un<^ °Ck rus^n^ngar fått l°v 

tete °rC'a UI1(iermineringsar-

• 
'en danske statsministern har ut-

sta gån 1 Samma anda: — För för-
tiska åt

8- Säger han, ställas prak-
n\^lr er 1 utsikt för fredens ge-

a och tryggande. 

Ett orosmoln har stigit upp på 
den klarnande utrikespolitiska him
len genom den tyska riksregeringens, 
förklaring, .att den kommer att ut
sända en not, vari den bestrider 
Tysklands ensamskuld till kriget. 
Detta meddelande har på de håll, till 
vilka det adresserats, väckt häftigt 
ogillande, och de franska, engelska 
och belgiska ministrarne i Berlin ha 
på order av sina resp. regeringar 
skyndat att fästa den tyska riksre
geringens uppmärksamhet på de 
ogynnsamma följder för Tysklands 
del, notens offentliggörande skulle 
komma att få. 

Frågan är av enorm betydelse — 
Versaillesfreden är uppbyggd på lög
nen att Tyskland och endast Tysk
land bär skulden för världskrigets 
utbrott och därför också är skyldigt 
att ensamt gottgöra alla dess förödel
ser. Att rubba denna lögn är att 
rycka undan själva grunden för Ver
saillesfreden. 

Man vet icke hur den tyska riks
regeringen skall handla i denna far
liga fråga. Bakom dess tilltänkta 
aktion stå högerpartierna, enkanner
ligen de tysknationella, som gjort 
den till villkor för att partiet skulle 
gå med på antagandet av London-
överenskommelsen. V änsterpartier-
nia, från centern räknat, äro avgjort 
mot notens offentliggörande. 

Tyska riksregeringen skall också 
fatta beslut i frågan om Tysklands 
anslutning till Folkförbundet. Mac-
Donald har slagit upp portarne på 
vid gavel och Frankrike har, om än 
något surmulet, gillat åtgärden, 

En av den nya radikala franska 
regeringens viktigaste omsorger har 
varit att upptaga striden mot kyr
kan. En utfärdad befallning, att 
alla kloster i Elsass-Lothringen sko
la stängas har framkallat allmän 
harm bland den strängt religiösa be
folkningen. 

Inbördeskriget i Kina griper om
kring sig. Själva folket är dock ej 
indraget däri. Det är iscensatt av 
olika politiska partier, vilka med 
hjälp av lejda icke alltför talrika 
trupper inbördes kämpa om makten. 

De spanska truppernas ställning 
i Marocko har så oroväckande för
sämrats, att regeringschefen general 
Primo de Rivera funnit sig föranlå
ten att skyndsamt begiva sig till ort 
och ställe. Det har hittills varit 
Riffkabylerna som fört upprorskri
get mot spanjorerna, men nu tycka-s 
även andra, förut spansktrogna stam
mar hava anslutit sig till rörelsen. 

Från Ryssland berättas om en 
stark jäsning bland arbetarne oclh 
bönderna mot kommunistväldet. 

Chile har varit skådeplatsen för en 
fredlig revolution. Stödjande sig på 
folket har ett militärparti tagit mak
ten för att göra slut på de politiska 
partiernas kiv om makten och den 
därmed följande allmänna korrup

tionen. 
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Vad ligger bakom? 

Vad är väl folket? En förvirrad 
hjord. 

En brokig skara, som sitt bifall ger 
Åt lumpna föremål, ej värda lov. 
De tadla och de prisa, veta dock 

Ej vad, ej vem. 
J. Milton. 

Madame Katherine Tingley har 
efter ett besök, som sträckt sig över 
ett par månader, i dagarne åter läm
nat vårt land. 

Strax före avresan från Göteborg 
mottog hon undertecknad i sitt för
hyrda patricierhem, där vid samma 
tillfälle ett flertal andra personer 
samlats, amerikaner som, på besök i 
Sverige, sökt ett sammanträffande 
med sin bemärkta landsmaninna, 
samt vidare ett antal svenska teo-
sofer. 

Hur underligt var det inte att se 
madame Tingley i denna omgivning, 
att konstatera den oförbehållsamma 
beundran och aktning, som ägnades 
henne av dessa omdömesgilla perso
ner, av vilka många på närmaste 
håll följt hennes arbete, och att sam
tidigt ha i minne, hur nonchalant och 
ringaktande även denna gång en del 
svenska tidningar behandlat henne, 
utan att kunna anföra ett enda skäl 
för ett sådant uppträdande, utan att 
känna vare sig madame T;s person 
eller 'hennes gärning i annan man än 
vad som erfarits på det ovederhäftiga 
tidningsskvallrets väg. Ännu oför
klarligare förefaller detta handlings
sätt, när jnan betänker, att det dock 
finns något, som för en och var bör 
utgöra en fullgod borgen för Kathe
rine Tingleys person, nämligen hen
nes ställning såsom överhuvud och 
ledare för en stor internationell or
ganisation, vilken inom sig räknar en 
mängd personer, vilkas omdömes
gillhet och stora krav på en ledare 
icke kunna betvivlas. Även i vårt 
länd finnes en betydande avläggare 
av denna sammanslutning, och dess 
medlemsförteckning påkallar genom 
ett stort antal kända namn respekt 
för rörelsen, mot vars syftemål: att 
i ord och handling tjäna broderskaps
idén, ingen anmärkning gärna kan 

göras. 
Trots detta och trots madame Ting

leys framskjutna sociala ställning,' 
hennes bildning, hennes personliga 
förtjänster i arbetet för andra lîar 
hon rönt den hårda medfarten att av 
en del tidningar förklaras fågelfri, 
d. v. s. att överlämnas som driftob
jekt åt deras "kåsörer". I olikhet 
med utlandets1 av fint vett, hög bild
ning och spiritualitet kännetecknade 
kåserande pennor, draga sig ofta nog 
deras svenska motsvarigheter icke 
för att i tidningsspalterna .agera ett 
slags "Pelle-Jönsar"j;; vilka genom 
meningslöst eller ohyvsat tal, genom 
närgångenhet och påflugenhet mot 
utomstående söka bifall hos den 
obildade, okritiska och dylikt skräp 
senterande galleripubliken. 

De verkliga tidningsmännen be
fatta sig icke med detta slags flab
biga kåserande, vilket i stället lig
ger i händerna på ungdomar, vanli
gen utan verkliga insikter i det de 
gyckla med, alltför omogna, alltför 
klent utrustade å hjärtats vägnar för 
att förstå innebörden och räckvidden 
av sitt hån, sitt smädeskriveri. 

Det är hårt att en personlighet av 
Katherine Tingleys betydenhet skall 
på nåd och onåd utlämnas till dessa 
unga skribenter, så i alla avseenden 
underlägsna henne. 

Det är hårt också därför, att det 
kastar en oförtjänt skugga över hen
nes person. Man säger: Det är otänk
bart, att tidningarne skulle våga be
handla madame Tingley som de göra, 
om de inte visste något ofördelaktigt 
om henne. Varför intresserar hon 
sig så mycket för Sverige? A^em be
kostar henne dyrbara resor? Tagas 
månne inte pängarne från vårt land? 

Härpå kan svaras. Den svenska 
avdelningen av Universella Broder
skapet inbetalar ett visst, mycket be
gränsat årligt bidrag till centralsty
relsen, "huvudkvarteret" i Point-
Loma. Madame T. använder icke 
dessa pänningar för sina resor. Gift 
med en stor amerikansk skeppsredare 
vilken livligt intresserar sig för hen
nes verksamhet, befinner hon sig i 
den lyckliga belägenheten att hon 
kan resa helt och hållet på egen be
kostnad, sålunda offrande ofantliga 
summor på det arbete, åt vilket hon 
vigt sitt liv. — Vad hennes kärlek 
till Sverige beträffar, är den av gam
malt datum. I ungdomen kom ma
dam T. i beröring med "en till Ame
rika- överflyttad, bildad svensk dam, 
som hon lärde sig att varmt värdera. 
Hennes intresse och sympati omfat
tade också Sverige, och dessa käns
lor fördjupades ytterligare sedan hon 
ingående lärt känna dess ärorika hi
storia. Resorna hit föranledas av 
hennes ställning soHi överhuvud även 
for den svenska'avdelningen av Uni
versella Broderskapet. 

I allt detta kan man icke finna 
något som skulle kunna utgöra ett 
giltigt skäl för den personliga ring
aktning man på vissa håll inom 
pressen visat madame T. Icke häl
ler kan det vara fråga om någon re
ligiös förföljelse. Den enda och helt 
säkert också riktiga förklaringen är, 
att man vägrat madame Tingley den 
aktning och hövlighet man självfallet 
skulle visat en man i hennes ställ
ning därför att hon är —• endast en 
kvinna ! 

Förefintligheten av detta kvinno
förakt bestyrkes därav att man fun
nit ytterligare en anledning att för
håna madame Tingley i det sakför
hållandet, att hennes publik till stör
re delen bestått av damer och ;:— det 
förskräckligaste av allt — även av 
äldre" damer! Man har jämväl gjort 
sig lustig över den vördnad, som de 
manliga studenterna från P oint 
Loma, vilka åtföljt madame T,, visat 
henne. Och dock står hon som grun
daren och ledaren av den läroanstalt, 
vid vilken de under hela sin uppväxt
tid vistats och där de fått sin upp
fostran! Hur naturlig och tillbörlig 
skulle icke vördnaden tett sig, om 
det gällt en man i denna ställning! 

Kvinnornas Tidning står fullstän
digt fri gent emot den teosofiska rö
relsen, och när den tagit till orda i 
denna sak är det icke i avsikt att 
försvara, om ett sådant uttryck tillä
tes, madame Tingley i hennes egen
skap av teosof och teosofisk ledare 
utan helt enkelt i hennes egenskap av 
kvinna. 

7. D. 

Den ensamma. 
"Kvinnans liv är kärlek", lyder 

ett bevingat ord. 
Sentensen uttalar indirekt den för 

alla forskare i människoödets gåtor 
gemensamma . övertygelsen att ett 
kvinnoliv utan kärlek är ett förfelat 
liv. Vi ha fått denna uppfattning 
så inpräglad i vårt medvetande ge
nom litteratur, filosofi och konst att 
den numera torde sammansmälta 
med varje enskilds uppfattning. 

Den ogifta kvinnan, varelsen på 
överblivna kartan, den ensamma på 
glasberget, har alltid varit ett tack
samt föremål för ett visst medlidan
de från dem, som redan fått sina jor
diska förhållanden ordnade, och för 
ett visst översitteri från de unge, som 
ännu känna sig äga möjlighet att till 
alla delar erövra livet.. 

En objektiv tänkare uttrycker sin 
mening: "Kvinnans liv är kärlek", 
en brysk sanningssägare som Strind
berg, vilken gjort sig saker till mån
ga förlöpelser och överdrifter ifråga 
om kvinnan, såväl den gifta som den 
ogifta, går betydligt längre, i det 
han förklarar kvinnan utom äkten
skapet såsom en i det närmaste över
flödig individ i samhället. 

Ståndpunkten är rätt märklig. 
Man finner ingen konsekvens i att en 
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författare, vilken å ena sidan med 
Strindbergs iver och ömhet förfäktar 
barnets, även flickebarnets rätt till 
utbildning och kunskaper å andra 
sidan vill beröva dem (flickorna) rät
ten att använda dessa i den fria kon
kurrensen, sedan de blivit vuxna. 

Härav måste man draga slutsat
sen, att kvinnan enligt Strindbergs 
uppfattning äger värde såsom indi
vid endast till en- viss ålder, för att 
sedan, när denna ålder är uppnådd; 
utan att ett manligt komplement slu
tit sig samman med henne och låtit 
henne fylla sin naturliga (bestäm
melse som maka och mor, bli utan 
allt värde, all betydelse för den öv
riga mänskligheten. 

Vilka förbluffande synpunkter 
röja ej en sådan bekännelse! Och i 
vilken hjärtlöshet har den ej sin röt! 

Om en lycklig människa beklagar 
den olycklige, som icke kunnat för
värva samma värden som han själv, 
kan en sådan känsla springa ur den 
rena människokärleken, En männi-, 
ska, som är mäktig en sådan käns
lans upphöjdhet, sårar dock aldrig 
genom ett skrytsamt framhävande av 
egna fördelar.. Han bekänner lyc
kan som en god gåva, vilken fyller 
honom med tacksamhet. 

Men att däremot som Strindberg' 
sätta upp den ogifta, ut i existens
kampen drivna kvinnan som ett slags 
målskjutningstavla, mot vilken han i 
manlighetens och familjeförsörjarens 
namn slungar den ena sårande och 
förgiftande pilen efter den andra i 
akt och mening att, om ej alldeles 
utrota, så dock förvisa henne till 
samhällets enklaste och minst lönan
de förvärvsgrenar, det är att taga sig 
en myndighet som ingen levande äger 
över en annan. 

Gå vi att mästrå öden komma vi 
in på ett för vår begränsade blick 
oöverskådligt område. Här uppstå 
frågor, som ingen nöjaktigt kan be

svara: — Varför föddes denne odåga 
rik, varför denne härligt begåvade 
fattig och arm? Varför blir en elak 
varelse skön och en god ful? Varför 
födes en med en gestalt strålande av 
hälsa och behag och en annan krymp
ling och sjuk? Varför blir den ena 
kvinnan älskad, firad, lycklig som 
maka och mor, medan en annan, som 
mänskligt att döma, var lika mycket 
värd, blir förbigången och dömd att 
vissna utan att kanske en enda gång 
ha blivit älskad eller åtrådd? 

Man skulle kunna fråga så i oänd
lighet utan att få ett tillfredsställan
de svar. Vi ha ett föregående och vi 
ha ett efterkommande. Aningen om 
ett sammanhang föresvävar alla. En
dast de frimodigaste våga se den an
tagligaste möjligheten i ögat och om 
sitt öde i uppriktig ödmjukhet och 
full övertygelse säga: det är sanno
likt vad jag förtjänat. 

Ur den synpunkten är intet liv för
felat, intet öde stort eller litet. Alla 
ha sin uppgift, sin rätt till livet och 
sitt mål. 

Och likväl inneslutes en oveder
säglig sanning i orden att "kvin
nans liv är kärlek". Så snart den 
unga kvinnan börjar vakna, drömmer 
hon om kärleken och väntar på dess 
ankomst. Medan hon ännu är myc
ket ung och segerviss och många val 
stå henne öppna är drömmen utan 
trånad. Livet omkring henne liknar 
en trolsk skog, vars träd aldrig taga 
slut. Men litet längre fram, när de 
första förhoppningarna gäckats och 
yngre kvinnor än hon själv draga 
männen till sig, börjar hon reflekte
ra. Skogen omkring henne är plöts
ligt glesare, mellan de vida gläntor
na börjar hon skönja något som hon 
aldrig tidigare gjort bekantskap med 
—- tomheten — ensamheten. 

Den stora livsensamheten ! 
Ju längre hon vandrar, ju ödsli

gare det blir omkring henne, desto 
mera skrämmande förefaller henne 
denna ensamhet. Kanske är det icke 
nuet, den dag som i dag är, som sy
nes henne så tröstlös, men framtiden, 
ålderdomen, som utbreder sig till en 
tom öken för hennes inbillning. . 

Men äro dessa missräkningar och 
farhågor endast den ogifta kvinnans 
lott? Är livet icke i viss mån en be
svikelse för alla? Gör icke även den 
gifta kvinnan erfarenheter som 
grumla ungdomsdrömma,r och lycka? 
Blev kärleken alltid den kärlek hon 
hade utmålat för sig i sina drömmar? 
Bär icke mången för livet bunden 
kvinna alltjämt ungdomens förhopp
ningar oinfriade i sitt hjärta? 

Visserligen har hon i och med äk
tenskapet trätt igenom den port, bak
om vilken döljas möjligheterna för 
livets högsta utveckling, hon är så 
att säga inne i ringen, en bindande 
länk i kedjan. Hon är maka, hon är 
mor. Och dock kan även för henne 
komma stunder, då hon är ensam i 
sitt hjärta och tanken på ålderdomen 
inger fruktan och ångest. 

Sedda inifrån äro vi alla ensamma 
och osäkra. Kanske är det också in
nerst inne denna ensamhetskänsla 
som starkast binda människors hjär
tan och händer vid varandra. Och 
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lyckligast, mest rogivande i ett har
moniskt, av ömsesidig, djup och oego
istisk kärlek ingånget äktenskap. 
Men även i ett mindre lyckligt, ja, 
i ett än så trassligt samliv kan en 
gift man eller kvinna icke på allvar 
önska att få detta utbytt mot ensam
heten. 

Men om nu äktenskapet är den 
fullkomligaste formen för liv, och 
de redan gifta eller de unga som äga 
utsikter att inom kort bli det sålunda 
kunna betraktas -såsom delaktiga av 
det högsta timliga goda, är det oför
klarligt varför dessa i sin lycka skola 
se med kritiska iblickar på dem, som 
icke äga den. En förmögen man 
förargar sig icke över den som är 
utan rikedomar. Hela samhället tar 
faktum sådant det är med relativ ro. 
Alla kunna icke vara förmögna! 

Men alla kunna ej heller vara gif
ta. Enär vi varken äro mormoner, 
som tillåta tvegifte, eller kineser, 
som lägga ut våra överflödiga ny
födda flickebarn att svälta ihjäl, och 
av födda barn av båda könen flera 
flickor ä.n gossar överleva de första 
kritiska åren, uppstår ovillkorligen 
ett kvinnligt överskott. Detta över
skott måste leva och för att leva ar
beta och för att arbeta ge sig ut i 
den allmänna existenskampen. 

Samhället har för längesedan för
sonat sig med detta förhållande. Men 
vad mången i samhället alltjämt icke 
inser, det är att den ensamma ute i 
livet hederligt arbetande kvinnan är 
lika mycket värd och har siamma rätt 
att kräva aktning för sin personlig
het och sitt liv som den gifta kvin
nan. Aktning utan all sentimenta
litet! Ty hon är varken hjälte eller 
martyr. Men hon är nyttig, kanske 
t. o. m. oumbärlig för någon närstå
ende anhörig. Hon fyller vidare alla 
en god medborgares plikter, betalar 
skatt, är en kund att räkna med för 
affärerna, bildar en del av publiken 
på teatrar och konserter, intresserar 
sig för litteraturen o. s. v. 

Under gynnsamma ekonomiska 
förhållanden kan hon bli en god fé 
för en hel rad av släktingar, som hon 
hjälper och uppmuntrar än på det 
ena sättet, än på det andra. 

I trängre förhållanden för hon en 
stillsam tillvaro mellan sin plats och 
sitt förhyrda rum, där hon gör un
derverk av hushållsbesparingar på 
ett fotogenkök. Hennes liv är icke 
mycket omväxlande, men vilket liv 
är det i vanliga fall? Dagens gär
ningar upprepa sig för alla. Vanor
na i ett stort hus på flera personer 
bli i längden lika enahanda som i ett 
spisrum. 

Men det finns dock ett moment som 
den ensamma saknar i sitt liv och 
det är eggeisen till förnyelse och 
fortsättning. Att vårda, uppehålla, 
uppmuntra andras liv är för kvinnan 
alltid lättare än att uteslutande in-
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tressera sig för sitt eget. Gift eller 
ogift är hon dock alltid moder till 
hjärta och sinne. Kanske äger hon 
icke i sin närhet någon på vilken hon 
kan slösa sitt hjärtas ömhet och om
sorger. Men hon kan på arbetsplat
sen, inom bekantskapskretsen bliva 
en god och inflytelserik makt för 
många människor. I ordets vackra
ste bemärkelse göra sitt liv till ett liv 
i kärlek och förståelse och delade 
sorger med dem bland vilka hon är 
satt att verka. 

Socialt sett är hon en ensam kvin
na. Strindbergskt sett är hon en in
trängling på mannens område. 

Men ur evighetssynpunkt sett är 
hon en människa som vi alla. En
sam kanske, men en ensamhet över 
vilken tacksamhetens och sympatier-
nas ljus förmildrande och förklaran
de faller. 

Louise Bergh. 

Kvinnliga riddare. 

Den berömda norska skådespeler
skan fru Johanne Dybwad har vid 
Nationalteatrets i Kristiania jubile
um utnämnts till riddare av S:t 
Olavsorden. 

I denna förnämliga^ ordens statu
ter av år 1847 göres ingen skillnad 
mellan man och kvinna. Det säges 
nämligen, att denna orden instiftats 
för att belöna "utmärkta förtjänster 
om konung och fädernesland, om 
mänskligheten eller om konst och ve
tenskap." 

Det skulle emellertid dröja flera 
generationer, innan någon kvinna 
skulle röna utmärkelsen att få bära 
S:t Olavsordens riddarkors. När det 
första gången skedde väckte det ett 
enormt uppseende men också allmänt 
gillande. Aldrig har väl äretecknet 
burits av en ädlare och utmärkelsen 
värdigare personlighet än Cathinka 
Guldberg, grundarinnan av norska 
diakonissanstalten i Kristiania och 
från ungdomen till sena ålderdomen 
dess föreståndarinna. 

Den andra kvinnliga S:t Olavs-
riddaren blev fru Qvam, statsminis
ter Qvams maka, "för allmännyttig 
verksamhet". Fru Dybwad har nu 
blivit den tredje på grund av "sina 
förtjänster om scenisk konst". 

Liberal och frikostig kallas ofta 
en man, som bjuder ut sina vänner 
till en fest med pangar, som hans 
hustru skulle behövt till en ny dräkt. 

Eva. 
# 

Att skryta av vår rang är att visa, 
att vi äro under densamma. 

M. Lezcinska. 

Vad är vårt egentliga fädernesland? 
En hydda, fader, moder, syster, 

broder —-
Ett halvt tjog vänner — och vår 

barndoms nejd. 

A. Oehlenschläger. 

öppen panna! Oppen blick! 
Man i tanke, man i skick, 
Lyftad genom egen ära 
Över dem som anor bära! 
Själen varm och fosterländsk, 
Det är bilden av en svensk. 

A. Lindblad. 
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medborgarplikter i valtider. 
Av E L I N  W A E L Q V I S T .  

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

Många människor anse, att de fyllt 
sina medborgerliga skyldigheter, om 
de på valdagen gå fram till röstur
nan med en valsedel. Hur denna 
valsedel är beskaffad och hur den 
satts i deras hand betyder ej så myc
ket. Det kan vara en anhörig eller 
en företagsam agitator, som lämnat 
dem den. Ett sådant lättvindigt sätt 
att sköta sina medborgarplikter är 
absolut förkastligt. Eör varje kvin
na borde det efter allt det upplys
ningsarbete som bedrivits särskilt av 
våra rösträttsföreningar stå klart, att 
rösträtten medför ansvar och att vi ej 
ha rätt att nedsjunka till rätt och 
slätt valboskap. 

I dessa dagar, då den politiska 
vältaligheten flödar och större och 
mindre profeter resa landet kring 
borde det ju inte vara svårt att få 
sitt politiska vetande utvidgat och 
bilda sig en mening i de aktuella frå
gorna. Men mången känner kanske 
lust att instämma med den gamla he
derliga lantgumman, som hört poli
tisk visdom från olika läger och ut
brast: "Dom har ju så rätt allihop, 
antingen dom är socialister eller fri
sinnade eller höger". Tydligen är 
det inte nog att förutsättningslöst 
sätta sig ned och åhöra valtal, utan 
man bör ha gjort förstudier, ha läst 
de politiska ledarna i tidningarna av 
olika färg, följt med de politiska frå
gornas behandling under senaste 
riksdagar, samt även följt med de 
viktigaste utrikespolitiska händelser
na. Det gäller att veta om bakom 

valtalens vackra ord ligger de vack
ra gärningarnas vittnesbörd. 

Visst är det troligt att vi ej kunna 
se tidens stora frågor från den rätta 
stora synpunkten: statens, allas bä
sta, utan se den från en snävare: vår 
egen samhällsklass fördel. Men det 
är ju mycket mänskligt, särskilt om 
det i dessa bistra tider gäller en eko
nomisk 'fråga. Den vida överblicken 
och det osjälviska sinnet äro båda 
sällsynta företeelser i vår tids poli
tiska liv. Men vi böra åtminstone 
ej glömma att det är det höga ideal, 
som vi böra sträva efter. 

Det kostar möda att fylla sina med
borgerliga plikter, när man tar dem 
på allvar, men det är en möda, som 
lönar sig, ty den bidrar till vår ut
veckling, ger oss livligare intresse 
för stat och samhälle och större för
måga att där göra nytta.. En all
mänhet, som på detta sätt tränat sig, 
reagerar, -mot de osunda tendenser i 
vårt politiska liv, som proportionalis-
men fört med sig, partitvånget, mass
tänkandet, det taktiska manövreran
det och valknepen. En sådan publik 
låter sig ej matas av slagord och ra
tar gottköpseffekterna i den enklare 
politiska talekonsten. Valstriden 
blir lugnare, vederhäftigheten och 
sakligheten komma i högre kurs i po
lemiken med' politiska motståndare. 

.Men det är ej nog för valmännen 
att ha en grundlig inblick i de ak
tuella politiska frågorna. Det gäl
ler också att finna de lämpligaste 
personerna att i riksdagen föra fram 
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idéerna. Med vårt nuvarande valsy
stem är personvalet visserligen ett 
lotterispel. Det är nog inte alltid 
förgrundsfigurerna på den politiska 
arenan, som man trots deras scenva
na och förmåga att hålla sig framme, 
har det största förtroendet för. När 
det personliga värdet och begåvnin
gen hos kandidaten får gälla mer än 
hans förmåga att genom relationer 
och ställning samla väljare till parti
listorna, så kommer det politiska li
vet att ta ett stort steg framåt. Vi 
kunna, om vi förstå att till fullo ut
nyttja. våra rättigheter som väljare, 
söka leda utvecklingen i den riktnin
gen. Det är på de förberedande val
mötena, innan kandidatlistorna äro 
fastställda, som vi då böra göra våra 
önskningar kända. 

"Välkommen 
hem! t* 

Det finns odrägliga dagar, då det 
egna hemmet synes så trist och dött, 
att man både andligen och lekamli
gen behöver gå bort och låna eld. 

En sådan dag inföll härförliden. 
Solskenet stupade rätt ned över den 
dåsiga staden. Tråkigt inne och kvä
vande hett ute. En idealisk dag för 
"spleen" och självförakt. 

I detta tillstånd kom jag att tänka 
på fru Z. Vi ha träffats här och 
där åtskilliga gånger, och ständigt 
har omkvädet på våra sammanträf
fanden blivit hennes älskvärda: 

— Kçm ni då inte komma hem 
och hälsa på mig en dag. Vi ha en 
bedårande utsikt över Slottsskogen. 
A, gör det! Det skulle vara så ro
ligt. Ja, välkommen, välkommen, 
kära, kära ni! 

Alla dessa hjärtevarma påtryck
ningar runno mig frestande i hågen, 
där jag satt och halvsov över en ny-
uppskuren bok. Och jag greps av 
en häftig längtan att med fru Z. få 
byta några ord om livets och hettans 
tristhet en indiansommardag. 

Fru Z. bor långt bort, fem trap
por upp, utan hiss, i ett hus med tre 
uppgångar. Jag passerade femton 
trappor, tjuguåtta n^pinplåtar och 
något dussin visitkoi^f, iniftm det sök
ta namnet slutligen lyste emot mig 
från en blankpolerad mässingsskylt 
i uppgång n:o 3. Förstugan ångade 
av hetta såsom den översta laven på 
en finsk badstu. 

Jag stödde mig emot väggen, med 
hatten i hand, kappan upphängd på 
lillfingret och tryckte på elfenbens
knappen. Verkan var ögonblicklig. 
Ett schasande, viskande och tisslan-
de, stängande och öppnande av dör
rar och framför mig stod ett i sin 
diskning stört hembiträde. 

— Träffas fru Z.? 
Blick upp och ner. Det första 

sammanträffandets ofrivilliga mön
string. 

•—-Jag vet inte riktigt. Vänta 
skall jag se efter. (Inte: var så god! 
Frasen tillhör de numera ur svenska 
språket försvunna). 

Hon gick in och stängde en dörr, 
bakom vilken jag anade att fru Z. 
stod och bad till gudarna att hennes 
hembiträde skulle lyckas övertyga 
den okände gästen på förstugan att 
hon ej var hemma. 

Hembiträdet återvände. 
— Nej, frun har just gått ut, sade 

hon så trovärdigt hennes ofullstän
diga skådespelarmimik tillät. —-
Från vem får jag hälsa. 

— Grevinnan Verona Mirodowska 
von Kopolosky, flög det ur mig. Jag 
tyckte i förargelsen att jag kunde 
unna fru Z. denna lilla gåta att fun
dera över. 

Ooh med minnet av en husassi-
stentnigning tjugu gånger djupare 
än jag med mitt borgerliga svenska 
namn skulle kunna påräkna begynte 
jag nedstigandet. 

Att gå fem heta trappor upp mot 
ett mål har ännu sina behag. Men 
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somhade premiär den 13 dennes. Yi 

åkomma! 

a skönt därute. August har själv 

låtit inreda villan så.. . det blir ju 
Utid litet annorlunda än när man 

l|ara hyr efter andras smak. Men 
iom helst så att ni kan stanna hela 
ingen, det vore så roligt att riktigt 
få rå om er en gång och prata ut om 

allt möjligt. 
Tänkt och gjort! En kvart senare 

satt jag i Sveriges utan jämförelse 
«legantaste spårvagn på väg ut mot 
den berömda plats där västkustens 

sol går ned i havet. 
Det tog en liten stund att leta upp 

villan, som gömt sig mycket väl un
der en paraply av träd. Jag gick 
fram genom den öde trädgården till 
stora ingången. Där låg en liten 
kund. När han fattat situationen 
Teste han sig och började ihärdigt 
skälla i pinsam falsett. Jag flydde 
till baksidan. Dörren till köket stod 
vidöppen. Slammer och prat. 

En sommarklädd varelse kom ut 
pi trappan och slängde med en gest 
av obeskrivligt förakt för sin syssel-

ut en bunke diskvatten på 
anen. Jag grep henne i flyk

ten. 

— Är fru Ö. hemma? 
Hon såg på mig, upp och ned som 

på en fiende, som skulle ge henne en 
lopp mer att diska och svarade i en 
ton som hade kommit Phileas Fogg 
att blekna: 

— Det är väl bäst att gå stora 
vägen. 

— Men där ligger en hund. 
Hon log, tidens hysteriska leende, 

försvann in i köket. Kort därpå 
öppnades ett fönster i andra vånin
gen -och stängdes hastigt igen. 

Jäg plockade en styvmorsviol i 

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

Måndagen den 15 september 

gräset. Jag plockade två. Jag hör
de en spårvagn vina fört>i därnere på 
vägen. Jag hörde en andra. När 
den tredje vagnens fästligt ljusblå 
kontur skönjdes genom lövverket ön
skade jag av allt mitt hjärta att jag 
redan suttit inuti den. 

Äntligen ljödo steg, snabba, ner
vösa steg. Med febrilt upphettat 
ansikte och utsträckta händer kom 
fru Ö. emot mig. 

— Å, kära fröken Peters., ursäkta 
mig, men jag hade litet att styra 
med på morgonen. (Klockan var 1/2 
2.) Välkommen skulle jag väl säga. 
Vill ni inte stiga in här i bersån och 
sitta ett ögonblick, medan jag ord
nar litet med dem i köket. 

Jag satt i bersån. Jag satt där 
ett ögonblick, jag satt där två. Det 
var en mörk berså, en fuktig berså, 
en iskall berså. Bänken var smal 
som en ribba, på det ödsliga, omå
lade bordet utkämpade några lövma
skar sin sista kamp bland en del 
vissnat löv. Efter en stund kom en 
jungfru och torkade bort maskar 
och löv. Efter ytterligare en 
stund kom värdinnan själv och lade 
på en vit duk. Och efter ytterligare 
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förhandlingar i köket sågs en andra 
jungfru skjuta förbi på sandgången 
utanför med en korg på armen mot 
en handelsbod. Jag hade en obe
haglig förnimmelse av att min an
komst förorsakat en hel palatsrevo
lution. 

Jag satt ånyo ensam, stirrande på 
en vit bordduk. Jag plockade ett 
löv nu och ett då från buskarna om
kring mig och gjorde vad jag kunde 
för att försona mig med detta öde 
att från fem trappors brännhet höjd 
vara nedkastad i en iskall sumphåla. 

— Så förargligt! hördes plötsligt 
fru ö:s röst från den nästan igen
vuxna ingången. Det finns inte en 
droppe söt grädde att få. Men ni 
dricker kanske lika gärna ett glas 
saft? 

Jag dricker alls inte saft, om jag 
kan slippa. Men för att lugna hu
sets upprörda vågor tackade jag 
med all den värme en fuktig berså 
kan inspirera till. 

Det kom saft med isvatten. En 
påkostande, citronsur iskall saft som 
kom skinnet kring min benstomme 
att sammankrympa. 

—• Det var förfärligt rart av er 
att titta in, när ni äntligen en gång 
hade era vägar åt det här hållet, sade 
fru ö. Det hoppas jag ni snart gör 
om igen, så att jag kan få visa er 
villan riktigt ordentligt. Just i dag 
är det nämligen litet olämpligt... 

men en annan gång? Lova mig det 
riktigt säkert! Det var så förfärligt 
roligt. 

Jag tackade naturligtvis. Det gör 
man ju. Men när jag, betydligt av
svalnad, ånyo satt på spårvagnen 
undrade jag om det hela verkligen 
varit så förfärligt roligt. 

Åtminstone inte för mig. Och in
nan jag går på visiter nästa gång 
skall jag be att först bli ordentligt 
bjuden. Hälst på kort. 

Ragna Teters. 
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sätt kan påverka deras åsikter och 
beslut. 

Lord Hugh Cecil har gjort följan
de uttalande på gott och ont om un
derhuskvinnan: 

"Sedan kvinnorna kommo in i un
derhuset hava vi förlorat i värdighet 
vad vi vunnit i skönhet. Vi kunna 
icke förebrå kvinnorna, att de be
gagna de vapen kvinnan från urmin
nes tider varit van att tillgripa. Vi 
kunna icke behandla kvinnorna, som 
vi behandla varandra. Jag påstår 
inte, att kvinnorna med avsikt utöva 
sin trollmakt, men de göra det omed
vetet och påverka därigenom männen 
så att dessa biträda beslut, som de 
aldrig skulle varit med om, ifall de 
varit för sig själva." 

Så vackra argument lyckades 
märkligt nog de svenska motståndar
ne till den kvinnliga rösträtten aldrig 
utfundera! 

Förlovar 
eller 

Gift er 
Ni Eder, så annon
sera det i 

G Ö T E B O R G S  
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Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

• •• 
Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 

Tjuven lämnar något men elden 
intet. 

* 

Eget hus och en lång kappa kun
na dölja mycket. 

* 

Sus och dus gör tomt hus. 

Den farliga kvinnan. 

Vid ett tillfälle då det engelska 
överhuset dryftade frågan, om kvin
norna skulle beredas tillträde till 
denna höga församling liksom till 
underhuset, yttrade lord Banbury: 

"Jag är en stor beundrare av kvin
nan, men just därför anser jag, att 
hon bör hållas borta från överhusets 
förhandlingar." 

I fortsättningen förklarade lorden, 
att en kvinna i debatten icke, såsom 
mannen, litar endast till sin förmåga 
som talare och till sakliga skäl, utan 
att hon, just därför att hon är kvin
na, utövar ett inflytande på männen, 
vilket de icke kunna värja sig mot, 
och vilket därför på ett avgörande 
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si?".Jag hoPPas, att det förhåller 
^vara^e Simmonds reserverat. 

1 kan 1Ugnt lita på mig' för" 
Gästan6 mannen me(l allvar, som 
Uigst"1 ^r*n^a<^e Simmonds sista 

om e'i Var vänliS och upplys 
besök V-1 a11 ni någon gäst på 

nar den senaste tiden? 
^äst? Nej! 

Sim n*6 nâ-S°t besök? 
skarpt10'011^8 ^^k^de honom 

J o .  - i •  

Serrar? 

J ä. 
Hennes stämma blev allt kyligare. 
— Skulle ni vilja säga mig vilka 

de varit? 
— Det har bara varit två stycken 

isir George Paradine och doktor 

Mallory. 
— Inga andra? 
— Nej! 
— Inte häller några hemliga be

sök? 
Denna fråga skrämdé Simmonds. 

Inte så vitt jag vet, svarade hon 

hastigt. 
— Jag antar, att det inte skulle 

låta sig göra att komma hit, utan att 
ni finge reda pa det. 

Knappast! förklarade Sim

monds i bestämd ton. 
— Tack, nu är jag färdig med mi

na frågor. Blott ännu en sak. Ni 
får inte säga något om mig till fru 
Ames. Även ifall hon frågar, om ni 
sett någon främling här, eller om det 
kommit brev till fröken Lilith, så är 
ni ju snäll ooh svarar nej. Inte sant? 

Det var något så värdigt i främ
lingens väsende, att Simmonds utan 
tvökan lovade att uppfylla hans ön
skan. Det såg ut, som om han var 

nöjd med händelsernas utveckling. 
Han nickade vänligt åt flickan och 
försvann. 

'Simmonds promenerade sakta till
baka till villan, som om hon varit 
ute endast för hämta litet frisk luft. 

Men hon hade knappast hunnit in
nanför dörren, förrän Bletchley ljud
löst trädde henne till mötes. Han 
gav henne ett tecken att följa med 
in i den tomma matsalen och stängde 
omsorgsfullt dörren efter sig. 

— Nå, sade han vänd mot henne, 
karlen gav er något. Vad var det? 

Simmonds hade hälst velat förtiga 
det hela, men Bletchleys lugna sä
kerhet imponerade på henne och hon 
saknade kraft att neka. 

— Ett brev, svarade hon i låg
mäld ton. 

— Låt mig få se det! 
Hon skakade på huvudet. 
— Vem är det till? Fru Ames? 
— Nej, det är till fröken Ames, 

svarade Simmonds en smula otåligt. 
— Låt mig få se på det? 
— Nej, jag har lovat att lämna 

fram det direkt till henne. 
Bletohley försökte en annan me

tod. — Jag kunde kanske hjälpa er, 

sade han i förnärmad ton. 
— Vad menar ni med att hjälpa 

mig? bet Simmonds till. Jag har 
inte bett om någon hjälp. 

Bletchley höjde på axlarne. 
— Det kommer ni nog att göra vad 

det lider, sade han. Jag önskar inte 
göra er unga fröken någon förtret, 
och när jag ber er att få se på brevet, 
är det inte för att läsa innehållet 
utan bara för att titta på utanskrif
ten. Det är inte omöjligt, att jag av 
den kan gissa mig till vad som står 
inuti. 

Simmonds skakade på huvudet: — 
Det är inte fråga om någon häkt
ning. Jag frågade honom det rent 
ut 

— Låt mig få se det. 
Tveksamt lämnade Simmonds 

fram brevet och Bletchley höll upp 
det mot ljuset. Han granskade utan
skriften, tummade på kuvertet och 
skakade på huvudet. 

— Det är antagligen en varning, 
sade han. 

— Vad menar ni? 

Bletchley räckte henne brevet. — 
Karlen var en detektiv, sade han. 

•—• Absolut inte! Det var en herre
karl, förklarade - Simmonds. 

Bletchley smålog överlägset. — 
Sådana där kan kläda ut sig till vad 
som hälst, sade han. Den här skulle 
föreställa en advokat eller skrivare, 
men ni kan vara säker på att han 
hör till polisen och har kiken på ett 
eller annat här i huset. 

— Prat, avbröt Simmonds otåligt. 
Här finns ingenting att snoka efter. 
Tr ots all er skarp synthet herr 
Bletohley så har ni allt fått det här 
om bakfoten. 

Bletohley närmade sig dörren. 
— Tro vad ni vill, sade han. När 

polisen kommer, så låt ibli att bekla
ga er över, att ni inte blivit varnad. 

Simmonds bleknade. — Förstår ni 
då inte, utforast hon, att ni gör ett 
berg av ett sandkorn. En så vacker 
ung dam som fröken Lilith kan väl 
få brev i hemlighet, utan att polisen 
behöver vara inblandad i saken. Hon 
har naturligtvis massor av beundra
re, och den här kan vara en av dem. 

— Han är alldeles för gammal, 
avgjorde Bletohley. Den där karlen 
har fyllt sina sextio. Och vid den 
åldern går man inga bakvägar för 

att smussla in ett brev till sin kä-
resta. 

— Det var kanske hennes far, in
sköt Simmonds, eller 

Men betjänten slog avvärjande ,ut 
med handen. 

—• Ni kan lika gärna först som 
sist se sanningen i ögonen, sade han. 
Det är något som inte är som det 
skall vara i det här huset, och den 
där karlen vet vad det är. Jag kan 
naturligtvis inte garantera, att han 
är anställd vid polisen, men han är 
på spaning efter en eller annan, som 
är inblandad i den här affären. 

— Vilken affär? frågade Sim
monds. 

Bletchley betraktade henne skarpt. 
— Det kunde jag kanske upplysa 

er om, ifall jag finge öppna det där 
brevet. 

Hon avvisade förslaget med för
akt. 

— Brevet är ställt till fröken Li
lith och ingen annan får det, sade 
hon bestämt. 

— Som ni vill! Men bit mig inte, 
skrattade Bletohley. När man be
finner sig mitt uppe i ett svindlare-
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lyckligast, mest rogivande i ett har
moniskt, av ömsesidig, djup och oego
istisk kärlek ingånget äktenskap. 
Men även i ett mindre lyckligt, ja, 
i ett än så trassligt samliv kan en 
gift man eller kvinna icke på allvar 
önska att få detta utbytt mot ensam
heten. 

Men om nu äktenskapet är den 
fullkomligaste formen för liv, och 
de redan gifta eller de unga som äga 
utsikter att inom kort bli det sålunda 
kunna betraktas -såsom delaktiga av 
det högsta timliga goda, är det oför
klarligt varför dessa i sin lycka skola 
se med kritiska iblickar på dem, som 
icke äga den. En förmögen man 
förargar sig icke över den som är 
utan rikedomar. Hela samhället tar 
faktum sådant det är med relativ ro. 
Alla kunna icke vara förmögna! 

Men alla kunna ej heller vara gif
ta. Enär vi varken äro mormoner, 
som tillåta tvegifte, eller kineser, 
som lägga ut våra överflödiga ny
födda flickebarn att svälta ihjäl, och 
av födda barn av båda könen flera 
flickor ä.n gossar överleva de första 
kritiska åren, uppstår ovillkorligen 
ett kvinnligt överskott. Detta över
skott måste leva och för att leva ar
beta och för att arbeta ge sig ut i 
den allmänna existenskampen. 

Samhället har för längesedan för
sonat sig med detta förhållande. Men 
vad mången i samhället alltjämt icke 
inser, det är att den ensamma ute i 
livet hederligt arbetande kvinnan är 
lika mycket värd och har siamma rätt 
att kräva aktning för sin personlig
het och sitt liv som den gifta kvin
nan. Aktning utan all sentimenta
litet! Ty hon är varken hjälte eller 
martyr. Men hon är nyttig, kanske 
t. o. m. oumbärlig för någon närstå
ende anhörig. Hon fyller vidare alla 
en god medborgares plikter, betalar 
skatt, är en kund att räkna med för 
affärerna, bildar en del av publiken 
på teatrar och konserter, intresserar 
sig för litteraturen o. s. v. 

Under gynnsamma ekonomiska 
förhållanden kan hon bli en god fé 
för en hel rad av släktingar, som hon 
hjälper och uppmuntrar än på det 
ena sättet, än på det andra. 

I trängre förhållanden för hon en 
stillsam tillvaro mellan sin plats och 
sitt förhyrda rum, där hon gör un
derverk av hushållsbesparingar på 
ett fotogenkök. Hennes liv är icke 
mycket omväxlande, men vilket liv 
är det i vanliga fall? Dagens gär
ningar upprepa sig för alla. Vanor
na i ett stort hus på flera personer 
bli i längden lika enahanda som i ett 
spisrum. 

Men det finns dock ett moment som 
den ensamma saknar i sitt liv och 
det är eggeisen till förnyelse och 
fortsättning. Att vårda, uppehålla, 
uppmuntra andras liv är för kvinnan 
alltid lättare än att uteslutande in-
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tressera sig för sitt eget. Gift eller 
ogift är hon dock alltid moder till 
hjärta och sinne. Kanske äger hon 
icke i sin närhet någon på vilken hon 
kan slösa sitt hjärtas ömhet och om
sorger. Men hon kan på arbetsplat
sen, inom bekantskapskretsen bliva 
en god och inflytelserik makt för 
många människor. I ordets vackra
ste bemärkelse göra sitt liv till ett liv 
i kärlek och förståelse och delade 
sorger med dem bland vilka hon är 
satt att verka. 

Socialt sett är hon en ensam kvin
na. Strindbergskt sett är hon en in
trängling på mannens område. 

Men ur evighetssynpunkt sett är 
hon en människa som vi alla. En
sam kanske, men en ensamhet över 
vilken tacksamhetens och sympatier-
nas ljus förmildrande och förklaran
de faller. 

Louise Bergh. 

Kvinnliga riddare. 

Den berömda norska skådespeler
skan fru Johanne Dybwad har vid 
Nationalteatrets i Kristiania jubile
um utnämnts till riddare av S:t 
Olavsorden. 

I denna förnämliga^ ordens statu
ter av år 1847 göres ingen skillnad 
mellan man och kvinna. Det säges 
nämligen, att denna orden instiftats 
för att belöna "utmärkta förtjänster 
om konung och fädernesland, om 
mänskligheten eller om konst och ve
tenskap." 

Det skulle emellertid dröja flera 
generationer, innan någon kvinna 
skulle röna utmärkelsen att få bära 
S:t Olavsordens riddarkors. När det 
första gången skedde väckte det ett 
enormt uppseende men också allmänt 
gillande. Aldrig har väl äretecknet 
burits av en ädlare och utmärkelsen 
värdigare personlighet än Cathinka 
Guldberg, grundarinnan av norska 
diakonissanstalten i Kristiania och 
från ungdomen till sena ålderdomen 
dess föreståndarinna. 

Den andra kvinnliga S:t Olavs-
riddaren blev fru Qvam, statsminis
ter Qvams maka, "för allmännyttig 
verksamhet". Fru Dybwad har nu 
blivit den tredje på grund av "sina 
förtjänster om scenisk konst". 

Liberal och frikostig kallas ofta 
en man, som bjuder ut sina vänner 
till en fest med pangar, som hans 
hustru skulle behövt till en ny dräkt. 

Eva. 
# 

Att skryta av vår rang är att visa, 
att vi äro under densamma. 

M. Lezcinska. 

Vad är vårt egentliga fädernesland? 
En hydda, fader, moder, syster, 

broder —-
Ett halvt tjog vänner — och vår 

barndoms nejd. 

A. Oehlenschläger. 

öppen panna! Oppen blick! 
Man i tanke, man i skick, 
Lyftad genom egen ära 
Över dem som anor bära! 
Själen varm och fosterländsk, 
Det är bilden av en svensk. 

A. Lindblad. 
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medborgarplikter i valtider. 
Av E L I N  W A E L Q V I S T .  

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

Många människor anse, att de fyllt 
sina medborgerliga skyldigheter, om 
de på valdagen gå fram till röstur
nan med en valsedel. Hur denna 
valsedel är beskaffad och hur den 
satts i deras hand betyder ej så myc
ket. Det kan vara en anhörig eller 
en företagsam agitator, som lämnat 
dem den. Ett sådant lättvindigt sätt 
att sköta sina medborgarplikter är 
absolut förkastligt. Eör varje kvin
na borde det efter allt det upplys
ningsarbete som bedrivits särskilt av 
våra rösträttsföreningar stå klart, att 
rösträtten medför ansvar och att vi ej 
ha rätt att nedsjunka till rätt och 
slätt valboskap. 

I dessa dagar, då den politiska 
vältaligheten flödar och större och 
mindre profeter resa landet kring 
borde det ju inte vara svårt att få 
sitt politiska vetande utvidgat och 
bilda sig en mening i de aktuella frå
gorna. Men mången känner kanske 
lust att instämma med den gamla he
derliga lantgumman, som hört poli
tisk visdom från olika läger och ut
brast: "Dom har ju så rätt allihop, 
antingen dom är socialister eller fri
sinnade eller höger". Tydligen är 
det inte nog att förutsättningslöst 
sätta sig ned och åhöra valtal, utan 
man bör ha gjort förstudier, ha läst 
de politiska ledarna i tidningarna av 
olika färg, följt med de politiska frå
gornas behandling under senaste 
riksdagar, samt även följt med de 
viktigaste utrikespolitiska händelser
na. Det gäller att veta om bakom 

valtalens vackra ord ligger de vack
ra gärningarnas vittnesbörd. 

Visst är det troligt att vi ej kunna 
se tidens stora frågor från den rätta 
stora synpunkten: statens, allas bä
sta, utan se den från en snävare: vår 
egen samhällsklass fördel. Men det 
är ju mycket mänskligt, särskilt om 
det i dessa bistra tider gäller en eko
nomisk 'fråga. Den vida överblicken 
och det osjälviska sinnet äro båda 
sällsynta företeelser i vår tids poli
tiska liv. Men vi böra åtminstone 
ej glömma att det är det höga ideal, 
som vi böra sträva efter. 

Det kostar möda att fylla sina med
borgerliga plikter, när man tar dem 
på allvar, men det är en möda, som 
lönar sig, ty den bidrar till vår ut
veckling, ger oss livligare intresse 
för stat och samhälle och större för
måga att där göra nytta.. En all
mänhet, som på detta sätt tränat sig, 
reagerar, -mot de osunda tendenser i 
vårt politiska liv, som proportionalis-
men fört med sig, partitvånget, mass
tänkandet, det taktiska manövreran
det och valknepen. En sådan publik 
låter sig ej matas av slagord och ra
tar gottköpseffekterna i den enklare 
politiska talekonsten. Valstriden 
blir lugnare, vederhäftigheten och 
sakligheten komma i högre kurs i po
lemiken med' politiska motståndare. 

.Men det är ej nog för valmännen 
att ha en grundlig inblick i de ak
tuella politiska frågorna. Det gäl
ler också att finna de lämpligaste 
personerna att i riksdagen föra fram 
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idéerna. Med vårt nuvarande valsy
stem är personvalet visserligen ett 
lotterispel. Det är nog inte alltid 
förgrundsfigurerna på den politiska 
arenan, som man trots deras scenva
na och förmåga att hålla sig framme, 
har det största förtroendet för. När 
det personliga värdet och begåvnin
gen hos kandidaten får gälla mer än 
hans förmåga att genom relationer 
och ställning samla väljare till parti
listorna, så kommer det politiska li
vet att ta ett stort steg framåt. Vi 
kunna, om vi förstå att till fullo ut
nyttja. våra rättigheter som väljare, 
söka leda utvecklingen i den riktnin
gen. Det är på de förberedande val
mötena, innan kandidatlistorna äro 
fastställda, som vi då böra göra våra 
önskningar kända. 

"Välkommen 
hem! t* 

Det finns odrägliga dagar, då det 
egna hemmet synes så trist och dött, 
att man både andligen och lekamli
gen behöver gå bort och låna eld. 

En sådan dag inföll härförliden. 
Solskenet stupade rätt ned över den 
dåsiga staden. Tråkigt inne och kvä
vande hett ute. En idealisk dag för 
"spleen" och självförakt. 

I detta tillstånd kom jag att tänka 
på fru Z. Vi ha träffats här och 
där åtskilliga gånger, och ständigt 
har omkvädet på våra sammanträf
fanden blivit hennes älskvärda: 

— Kçm ni då inte komma hem 
och hälsa på mig en dag. Vi ha en 
bedårande utsikt över Slottsskogen. 
A, gör det! Det skulle vara så ro
ligt. Ja, välkommen, välkommen, 
kära, kära ni! 

Alla dessa hjärtevarma påtryck
ningar runno mig frestande i hågen, 
där jag satt och halvsov över en ny-
uppskuren bok. Och jag greps av 
en häftig längtan att med fru Z. få 
byta några ord om livets och hettans 
tristhet en indiansommardag. 

Fru Z. bor långt bort, fem trap
por upp, utan hiss, i ett hus med tre 
uppgångar. Jag passerade femton 
trappor, tjuguåtta n^pinplåtar och 
något dussin visitkoi^f, iniftm det sök
ta namnet slutligen lyste emot mig 
från en blankpolerad mässingsskylt 
i uppgång n:o 3. Förstugan ångade 
av hetta såsom den översta laven på 
en finsk badstu. 

Jag stödde mig emot väggen, med 
hatten i hand, kappan upphängd på 
lillfingret och tryckte på elfenbens
knappen. Verkan var ögonblicklig. 
Ett schasande, viskande och tisslan-
de, stängande och öppnande av dör
rar och framför mig stod ett i sin 
diskning stört hembiträde. 

— Träffas fru Z.? 
Blick upp och ner. Det första 

sammanträffandets ofrivilliga mön
string. 

•—-Jag vet inte riktigt. Vänta 
skall jag se efter. (Inte: var så god! 
Frasen tillhör de numera ur svenska 
språket försvunna). 

Hon gick in och stängde en dörr, 
bakom vilken jag anade att fru Z. 
stod och bad till gudarna att hennes 
hembiträde skulle lyckas övertyga 
den okände gästen på förstugan att 
hon ej var hemma. 

Hembiträdet återvände. 
— Nej, frun har just gått ut, sade 

hon så trovärdigt hennes ofullstän
diga skådespelarmimik tillät. —-
Från vem får jag hälsa. 

— Grevinnan Verona Mirodowska 
von Kopolosky, flög det ur mig. Jag 
tyckte i förargelsen att jag kunde 
unna fru Z. denna lilla gåta att fun
dera över. 

Ooh med minnet av en husassi-
stentnigning tjugu gånger djupare 
än jag med mitt borgerliga svenska 
namn skulle kunna påräkna begynte 
jag nedstigandet. 

Att gå fem heta trappor upp mot 
ett mål har ännu sina behag. Men 
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• jjorens'bergsteaterns nya program 

Tonsdales lustspel, "Vi a alla lika , 
somhade premiär den 13 dennes. Yi 

åkomma! 

a skönt därute. August har själv 

låtit inreda villan så.. . det blir ju 
Utid litet annorlunda än när man 

l|ara hyr efter andras smak. Men 
iom helst så att ni kan stanna hela 
ingen, det vore så roligt att riktigt 
få rå om er en gång och prata ut om 

allt möjligt. 
Tänkt och gjort! En kvart senare 

satt jag i Sveriges utan jämförelse 
«legantaste spårvagn på väg ut mot 
den berömda plats där västkustens 

sol går ned i havet. 
Det tog en liten stund att leta upp 

villan, som gömt sig mycket väl un
der en paraply av träd. Jag gick 
fram genom den öde trädgården till 
stora ingången. Där låg en liten 
kund. När han fattat situationen 
Teste han sig och började ihärdigt 
skälla i pinsam falsett. Jag flydde 
till baksidan. Dörren till köket stod 
vidöppen. Slammer och prat. 

En sommarklädd varelse kom ut 
pi trappan och slängde med en gest 
av obeskrivligt förakt för sin syssel-

ut en bunke diskvatten på 
anen. Jag grep henne i flyk

ten. 

— Är fru Ö. hemma? 
Hon såg på mig, upp och ned som 

på en fiende, som skulle ge henne en 
lopp mer att diska och svarade i en 
ton som hade kommit Phileas Fogg 
att blekna: 

— Det är väl bäst att gå stora 
vägen. 

— Men där ligger en hund. 
Hon log, tidens hysteriska leende, 

försvann in i köket. Kort därpå 
öppnades ett fönster i andra vånin
gen -och stängdes hastigt igen. 

Jäg plockade en styvmorsviol i 

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

Måndagen den 15 september 

gräset. Jag plockade två. Jag hör
de en spårvagn vina fört>i därnere på 
vägen. Jag hörde en andra. När 
den tredje vagnens fästligt ljusblå 
kontur skönjdes genom lövverket ön
skade jag av allt mitt hjärta att jag 
redan suttit inuti den. 

Äntligen ljödo steg, snabba, ner
vösa steg. Med febrilt upphettat 
ansikte och utsträckta händer kom 
fru Ö. emot mig. 

— Å, kära fröken Peters., ursäkta 
mig, men jag hade litet att styra 
med på morgonen. (Klockan var 1/2 
2.) Välkommen skulle jag väl säga. 
Vill ni inte stiga in här i bersån och 
sitta ett ögonblick, medan jag ord
nar litet med dem i köket. 

Jag satt i bersån. Jag satt där 
ett ögonblick, jag satt där två. Det 
var en mörk berså, en fuktig berså, 
en iskall berså. Bänken var smal 
som en ribba, på det ödsliga, omå
lade bordet utkämpade några lövma
skar sin sista kamp bland en del 
vissnat löv. Efter en stund kom en 
jungfru och torkade bort maskar 
och löv. Efter ytterligare en 
stund kom värdinnan själv och lade 
på en vit duk. Och efter ytterligare 

Sol och Tvättäkta 
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förhandlingar i köket sågs en andra 
jungfru skjuta förbi på sandgången 
utanför med en korg på armen mot 
en handelsbod. Jag hade en obe
haglig förnimmelse av att min an
komst förorsakat en hel palatsrevo
lution. 

Jag satt ånyo ensam, stirrande på 
en vit bordduk. Jag plockade ett 
löv nu och ett då från buskarna om
kring mig och gjorde vad jag kunde 
för att försona mig med detta öde 
att från fem trappors brännhet höjd 
vara nedkastad i en iskall sumphåla. 

— Så förargligt! hördes plötsligt 
fru ö:s röst från den nästan igen
vuxna ingången. Det finns inte en 
droppe söt grädde att få. Men ni 
dricker kanske lika gärna ett glas 
saft? 

Jag dricker alls inte saft, om jag 
kan slippa. Men för att lugna hu
sets upprörda vågor tackade jag 
med all den värme en fuktig berså 
kan inspirera till. 

Det kom saft med isvatten. En 
påkostande, citronsur iskall saft som 
kom skinnet kring min benstomme 
att sammankrympa. 

—• Det var förfärligt rart av er 
att titta in, när ni äntligen en gång 
hade era vägar åt det här hållet, sade 
fru ö. Det hoppas jag ni snart gör 
om igen, så att jag kan få visa er 
villan riktigt ordentligt. Just i dag 
är det nämligen litet olämpligt... 

men en annan gång? Lova mig det 
riktigt säkert! Det var så förfärligt 
roligt. 

Jag tackade naturligtvis. Det gör 
man ju. Men när jag, betydligt av
svalnad, ånyo satt på spårvagnen 
undrade jag om det hela verkligen 
varit så förfärligt roligt. 

Åtminstone inte för mig. Och in
nan jag går på visiter nästa gång 
skall jag be att först bli ordentligt 
bjuden. Hälst på kort. 

Ragna Teters. 

Vid riksdagsmannaralet i Göteborg den 19 september, rösta med 

nedanstående av Borgerliga Valmansförbundet fastställda listan: 

Götzborg-svalet 

De Borgerlige 
Edvard Lithander, direktör, riksdagsman 

Per Pelirsson, kyrkoherde, riksdagsman 

Alex. Thore, navigationsskoleföreståndare, 
f. d. riksdagsman. 

Gösta Ralimn, lektor 

Arnold Bratt, vice konsul 

Thore Wenn q vist, postdirektör 

Erland Erlandsson, direktör 

sätt kan påverka deras åsikter och 
beslut. 

Lord Hugh Cecil har gjort följan
de uttalande på gott och ont om un
derhuskvinnan: 

"Sedan kvinnorna kommo in i un
derhuset hava vi förlorat i värdighet 
vad vi vunnit i skönhet. Vi kunna 
icke förebrå kvinnorna, att de be
gagna de vapen kvinnan från urmin
nes tider varit van att tillgripa. Vi 
kunna icke behandla kvinnorna, som 
vi behandla varandra. Jag påstår 
inte, att kvinnorna med avsikt utöva 
sin trollmakt, men de göra det omed
vetet och påverka därigenom männen 
så att dessa biträda beslut, som de 
aldrig skulle varit med om, ifall de 
varit för sig själva." 

Så vackra argument lyckades 
märkligt nog de svenska motståndar
ne till den kvinnliga rösträtten aldrig 
utfundera! 

Förlovar 
eller 

Gift er 
Ni Eder, så annon
sera det i 

G Ö T E B O R G S  

MORGONPOST 

Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

• •• 
Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 

Tjuven lämnar något men elden 
intet. 

* 

Eget hus och en lång kappa kun
na dölja mycket. 

* 

Sus och dus gör tomt hus. 

Den farliga kvinnan. 

Vid ett tillfälle då det engelska 
överhuset dryftade frågan, om kvin
norna skulle beredas tillträde till 
denna höga församling liksom till 
underhuset, yttrade lord Banbury: 

"Jag är en stor beundrare av kvin
nan, men just därför anser jag, att 
hon bör hållas borta från överhusets 
förhandlingar." 

I fortsättningen förklarade lorden, 
att en kvinna i debatten icke, såsom 
mannen, litar endast till sin förmåga 
som talare och till sakliga skäl, utan 
att hon, just därför att hon är kvin
na, utövar ett inflytande på männen, 
vilket de icke kunna värja sig mot, 
och vilket därför på ett avgörande 
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si?".Jag hoPPas, att det förhåller 
^vara^e Simmonds reserverat. 

1 kan 1Ugnt lita på mig' för" 
Gästan6 mannen me(l allvar, som 
Uigst"1 ^r*n^a<^e Simmonds sista 

om e'i Var vänliS och upplys 
besök V-1 a11 ni någon gäst på 

nar den senaste tiden? 
^äst? Nej! 

Sim n*6 nâ-S°t besök? 
skarpt10'011^8 ^^k^de honom 

J o .  - i •  

Serrar? 

J ä. 
Hennes stämma blev allt kyligare. 
— Skulle ni vilja säga mig vilka 

de varit? 
— Det har bara varit två stycken 

isir George Paradine och doktor 

Mallory. 
— Inga andra? 
— Nej! 
— Inte häller några hemliga be

sök? 
Denna fråga skrämdé Simmonds. 

Inte så vitt jag vet, svarade hon 

hastigt. 
— Jag antar, att det inte skulle 

låta sig göra att komma hit, utan att 
ni finge reda pa det. 

Knappast! förklarade Sim

monds i bestämd ton. 
— Tack, nu är jag färdig med mi

na frågor. Blott ännu en sak. Ni 
får inte säga något om mig till fru 
Ames. Även ifall hon frågar, om ni 
sett någon främling här, eller om det 
kommit brev till fröken Lilith, så är 
ni ju snäll ooh svarar nej. Inte sant? 

Det var något så värdigt i främ
lingens väsende, att Simmonds utan 
tvökan lovade att uppfylla hans ön
skan. Det såg ut, som om han var 

nöjd med händelsernas utveckling. 
Han nickade vänligt åt flickan och 
försvann. 

'Simmonds promenerade sakta till
baka till villan, som om hon varit 
ute endast för hämta litet frisk luft. 

Men hon hade knappast hunnit in
nanför dörren, förrän Bletchley ljud
löst trädde henne till mötes. Han 
gav henne ett tecken att följa med 
in i den tomma matsalen och stängde 
omsorgsfullt dörren efter sig. 

— Nå, sade han vänd mot henne, 
karlen gav er något. Vad var det? 

Simmonds hade hälst velat förtiga 
det hela, men Bletchleys lugna sä
kerhet imponerade på henne och hon 
saknade kraft att neka. 

— Ett brev, svarade hon i låg
mäld ton. 

— Låt mig få se det! 
Hon skakade på huvudet. 
— Vem är det till? Fru Ames? 
— Nej, det är till fröken Ames, 

svarade Simmonds en smula otåligt. 
— Låt mig få se på det? 
— Nej, jag har lovat att lämna 

fram det direkt till henne. 
Bletohley försökte en annan me

tod. — Jag kunde kanske hjälpa er, 

sade han i förnärmad ton. 
— Vad menar ni med att hjälpa 

mig? bet Simmonds till. Jag har 
inte bett om någon hjälp. 

Bletchley höjde på axlarne. 
— Det kommer ni nog att göra vad 

det lider, sade han. Jag önskar inte 
göra er unga fröken någon förtret, 
och när jag ber er att få se på brevet, 
är det inte för att läsa innehållet 
utan bara för att titta på utanskrif
ten. Det är inte omöjligt, att jag av 
den kan gissa mig till vad som står 
inuti. 

Simmonds skakade på huvudet: — 
Det är inte fråga om någon häkt
ning. Jag frågade honom det rent 
ut 

— Låt mig få se det. 
Tveksamt lämnade Simmonds 

fram brevet och Bletchley höll upp 
det mot ljuset. Han granskade utan
skriften, tummade på kuvertet och 
skakade på huvudet. 

— Det är antagligen en varning, 
sade han. 

— Vad menar ni? 

Bletchley räckte henne brevet. — 
Karlen var en detektiv, sade han. 

•—• Absolut inte! Det var en herre
karl, förklarade - Simmonds. 

Bletchley smålog överlägset. — 
Sådana där kan kläda ut sig till vad 
som hälst, sade han. Den här skulle 
föreställa en advokat eller skrivare, 
men ni kan vara säker på att han 
hör till polisen och har kiken på ett 
eller annat här i huset. 

— Prat, avbröt Simmonds otåligt. 
Här finns ingenting att snoka efter. 
Tr ots all er skarp synthet herr 
Bletohley så har ni allt fått det här 
om bakfoten. 

Bletohley närmade sig dörren. 
— Tro vad ni vill, sade han. När 

polisen kommer, så låt ibli att bekla
ga er över, att ni inte blivit varnad. 

Simmonds bleknade. — Förstår ni 
då inte, utforast hon, att ni gör ett 
berg av ett sandkorn. En så vacker 
ung dam som fröken Lilith kan väl 
få brev i hemlighet, utan att polisen 
behöver vara inblandad i saken. Hon 
har naturligtvis massor av beundra
re, och den här kan vara en av dem. 

— Han är alldeles för gammal, 
avgjorde Bletohley. Den där karlen 
har fyllt sina sextio. Och vid den 
åldern går man inga bakvägar för 

att smussla in ett brev till sin kä-
resta. 

— Det var kanske hennes far, in
sköt Simmonds, eller 

Men betjänten slog avvärjande ,ut 
med handen. 

—• Ni kan lika gärna först som 
sist se sanningen i ögonen, sade han. 
Det är något som inte är som det 
skall vara i det här huset, och den 
där karlen vet vad det är. Jag kan 
naturligtvis inte garantera, att han 
är anställd vid polisen, men han är 
på spaning efter en eller annan, som 
är inblandad i den här affären. 

— Vilken affär? frågade Sim
monds. 

Bletchley betraktade henne skarpt. 
— Det kunde jag kanske upplysa 

er om, ifall jag finge öppna det där 
brevet. 

Hon avvisade förslaget med för
akt. 

— Brevet är ställt till fröken Li
lith och ingen annan får det, sade 
hon bestämt. 

— Som ni vill! Men bit mig inte, 
skrattade Bletohley. När man be
finner sig mitt uppe i ett svindlare-
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Studie-

Det måtte vara lukrativt att måla! 
Från mina fönster h>ar jag ofrivil

ligt utsikt över ett par herrar av 
skrået, som skola snygga upp gran
nens hus. 

Deras • arbetsmetod är ett helt stu
dium. Jag räknar ut, att om en hus
mor använde sig av deras arbetstakt 
skulle hon bli färdig med städningen 
vid midnatt och med frukosten först 
någon gång i nästa vecka. 

Herrarna komma först vid halv 
tiotiden frampå förmiddagen. — Med 
andan i halsen, förtvivlade över att 
vara så mycket försenade? — Visst 
inte! De förefalla att ha evigheten 
framför -sig. Flytta litet på stegarna 
att börja med och ställa sig sedan 
att hänga mot staketet för att titta 
och överväga vad de skola göra. 

En av dem är tydligen gesäll, den 
andre hans lärling. När gesällen ef
ter ett långt betraktande kommit un
derfund med att huset icke är annor
lunda i dag än i går letas pytsar och 
penslar fram. Mycket långsamt. 
Strax efter tio skickas lärlingen i 
höjden och den andre följer sävligt 
efter. Några penseldrag göras och 
ansträngningen belönas med en ci-

V  I  D  K O R  
av 

Lino leummattor  
bör Ni först besöka 

A.-B. Carl Johnsson 
K U N G S T O R G E T  2 ,  

ty där fintines ett välsor
terat . lager av såväl 
TRYCKTA som GENOM
GJUTNA till de allra 

lägsta priser. 

— Påläggningar utföras. — 

garrett. Cigarretten ger anledning 
till (betraktelser, och betraktelserna 
till en stilla koversation. 

Därpå är det frukost. Den tar 
rundlig tid. När man en gång be
svärat sig att stiga, ned kan man ju 
gärna vila ut ordentligt ett slag på 
trädgårdsbänken, som är bekvämare 
än 'stegen. 

Klockan lackar fram emot 12. 
Man reser sig, men kan inte ögon
blickligen bestämma sig för att gå 
till väders. Staketet är skönt att 
hänga på, och livets frågor äro mån
ga. Frukosten har redan hunnit bli 
ett minne och man behöver friska upp 
sig imed en flaska öl. 

Vdd halv ett-tiden kravlar man 
ånyo i höjden, beundrar utsikten, 
flirtar med förbigående husassisten
ter, röker cigarretter och tar allt-
ibland ett litet drag med penseln. 

Efter en stund är det ny nerstig-
ning. Ny sittning, ny öldrickning, 
ny hängning mot staketet, hemliga 
ärenden, utflykter in i köken m. m. 
m. m. 

Klockan har blivit halv 3. 
Man flyttar åter på stegarna en 

smula, tittar på huset och pratar 
strunt i väntan på att klockan skall 
bli fyra så att man kan få gå sin väg. 

Jag skall ha höns till middagen i 
mitt hus. Om jag skulle plocka den 
lika långsamt som grannens hus blir 
målat kan jag kanske hinna att steka 
den till jul. 

Gilette. 

6n sevärd modellutötällmng 
av höstens och vinterns hattar har 
öppnats 'hos Grillblads. Modellerna, 
som till största delen förskriva sig 
från de förnämsta firmorna i Paris, 
men även utgöras av synnerligen 
smakfulla och eleganta kompositio
ner från firmans egen atelier, visa-
riktlinjerna för den nya säsongen. 
Den under sommaren ända till bana
litet populära "klocken" tycks ha 
spelat ut sin roll. Höstens nyhet 
är den lilla hatten med den raka 
kullen och intet eller ett minimum av 
brätte. Materialet är vanligen pan, 
sammet eller felb. Allt avgöres av 
kvalitén och den utomordentligt i 
alla detaljer väl och vackert gjorda 
monteringen som man på utställnin
gen har tillfälle att beundra. Ut
smyckningen, som mestadels är spar
sam och diskret, består av läckra, 
konstnärligt utförda broderier, ai-
gretter i två färger, av kinesiska mo
tiv, fantasier, esprit m. m. Färger
na äro först och främst brunt i alla 
nyanser samt grått och svart. För 
att vara modellhattar i avgjort myc
ket höga kvalitéer äro priserna syn
nerligen rimliga. 

I ett mellanläge märkas de kläd
samma och tåliga velourerna samt 
av prisbilligare saker en mycket rik
haltig sortering av årets stora mode 
— filthattarna. Dessutom en vac
ker kollektion av vita läderhattar 
samt bil- och reshattar i alla färger. 

En vacker och förnämlig exposi
tion, som ingen bör underlåta att 
taga i betraktande. 

näste borde man, tycker jag, vara 
mottaglig för ett gott råd. 

Simmonds sjönk ner i en stol. — 
Vad menar ni med svindlare, fråga
de hon ond och bestört. Ni borde 
blygas att tala på det viset om män
niskor, vilkas bröd ni äter. 

Bletohley blev plötsligt allvarlig. 
— Försök inte inbilla mig, att en 

dam med er intelligens icke för län
ge sedan genomskådat de här män
niskorna. Denna fru Ames med hela 
sin fina garderob har inte från bör
jan varit van vid en sådan här till
varo. Hon har tidigare levat under 
helt andra förhållanden. Ah, jag 
har också ögon att se med. Några 
människor ha sett bättre dagar och 
andra sämre och fru Ames hör till 
den sistnämnda sorten, fröken Sim
monds. 

— Det förefaller mig som vore ni 
bekajad med en nypa för mycket in
telligens, svarade Simmonds spy
digt. Men jag törs våga mitt huvud 
på, att fröken Lilith i hela sitt liv 
levat i lyx och överflöd och om hen
nes mor inte gjort det, iså måste det 
ha varit, innan fröken kom till värl
den. 

— Jag förebrår er inte, att ni tar 
den unga damens parti, förklarade 
betjänten, men om det inte händer 
fröken Lilith något som kommer att 
överraska er, så vill jag vara skapt 
som en nors. 

Simmonds lämnade honom med 
tungt hjärta. Hon var -uppriktigt 
tillgiven fröken Ames, och hon för
färades vid tanken att den unga för
tjusande flickan kunde vara inblan
dad i någon stygg historia. Hon 
kunde ju inte förneka, att hon för
stod att det var något som oroade de 
båda damerna, men Bletdhleys insi
nuation a-tt de skulle ha något med 
svindlerier att skaffa förargade 
henne. 

Hon hörde Lilith gå inne i sitt 
rum och knackade sakta på dörren. 

Då Simmonds vid sitt inträde fick 
se den unga flickans förpinade utse
ende stannade hon ett ögonblick obe
slutsam om hon skulle lämna fram 
brevet eller icke. Men så kom hon 
att tänka på, att brevet kanske kun
de innehålla något för mottagarin-
nan glädjande och viskade: 

—' Jag har ett brev till er. Det 
var en vacker gammal herre, som 

Skönhetsmedlet 
för skon 

är — Viking sko

kräm till dagligt 

bruk. 

Viking skokräm 

förlänar åt skon 

f a s c i n e r a n d e  

glans ' och skyd

dar den från att 

i förtid få ålder

domstecken. 

VIKING SKOKRÄM 

I Tyskland finnas nu icke mindre 
än 2,000 kvinnliga läkare. 

Den som i dessa dagar besöker 
Stockholm frapperas ovillkorligen 
av den reda och ordning det nya tra
fikreglementet bragt över gatubil
den. Vår vackra huvudstad har 
vunnit utomordentligt i trevnad på 
denna anordning. Medan det förr 
kunde erbjuda större svårigheter att 
trassla sig fram över ett trafikcen
trum i Stockholm än i Köpenhamn 
och t. o. m. i London, märker man 
nu knappast bilarna, sedan de undan
tagslöst följa reglementets förord
ning samt stanna framför spårvag
narnas hållplatser. 

Särskilt är detta senare ägnat att 
väcka en göteborgares förvåning. Vi 
härnere i västkustmetropolen ha upp
fostrats i den vördnadsfulla tron att 
det icke går an att tvinga bilarna 
att hålla för spårvägstrafiken. Här 
är det i stället spårvägspassagerarna, 
som vid av- och påstigandet vid en 
hållplats få stanna intill spårväg el
ler på trottoar, tills bilarna behagat 
passera, eller också med hjärtat i 
halsgropen rädda sig undan bäst de 
kunna för deras respektingivande 

hjul. 

Vi ha, som sagt, icke uppmuntrats 
att tro att det går an' för ett sam
hälle att fordra någon annan hänsyn 
av bilister, än att den promenerande 

mi 

i 

ORREFORS 
liar i sin tillverkning av graverat kristall gods ej 

uteslutande arbetat med framställning av lyxglas 

-utan lagt särskild vikt vid att få fram nya typer 

och former för praktiskt bruk, vinserviser, frukt

serviser, blomglas, flaskor, bonbonièrer o. d., som 

göras i stort urval och i sådana prislägen, att de 

kunna vara tillgängliga för en och var. 

Alla glas äro signerade av Gate och Haid. 
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G Ö T E B O  R G  

bad mig lämna fram det, när ni var 
ensam. 

Simmonds tog upp brevet ur sin 
ficka, och Lilith slet upp kuvertet. 

Kammarjungfrun låtsades syssla 
med något inne i rummet, under -det 
att hon förstulet iakttog Lilith. Den
na syntes råka i häftig sinnesrörelse 
vid läsningen av brevet. 

Plötsligt sprang hon upp ur den 
stol, i vilken hon suttit. — Låt det 
där vara! sade hon till Simmonds, 
som fortfarande höll på att -ställa i 
ordning i rummet. Och så — gå! 

Simmonds var nödsakad att av
lägsna -sig, men dröjde kvar ute i 
korridoren där hon höll sig i skym
undan, avvaktande vad som vidare 
skulle hända. 

Ett par minuter senare såg hon 
Lilith ljudlöst öppna dörren till sitt 
rum och iförd ytterkläder skynda 
ner för baktrappan. 

Simmonds fattade ett djärvt be
slut. Hon sprang upp på sitt rum, 
kastade på sig sina ytterkläder och 
skyndade efter fröken Ames. 

Varför hon gjorde det, kunde hon 
icke förklara. Antagligen var det 
väl nyfikenhet, som drev henne till 

detta steg. Men det var henne knap
past möjligt att hålla jämna steg med 
fröken Lilith som ilade framåt vä
gen som ledde till stationen. 

Vid korsvägen nära därintill mötte 
Lilith främlingen och Simmonds, 
som höll sig avsides, kunde se, att 
de genast kommo i mycket livligt 
samspråk. 

Hon befann -sig alltför långt bor
ta för att höra vad som sades, men 
plötsligt hördes stationsklockans 
ringning till tecken på att tåget var 
i annalkande, och Simmonds såg, 
hur främlingen grep Lilith i armen 
och drog henne med sig fram mot 
stationen. Den unga flickan syntes 
först göra motstånd men sedan ge 
vika. 

Tjugu minuter senare rycktes 
trädgårdsdörren till Old Court upp 
och en blek flämtande Simmonds ru
sade in, sjönk ned på den närmaste 
stolen och framstammade några obe
gripliga ord. 

(F orts.). 

Uthyr  b rand-  och  dyrkf r i a  fö rva -

r ings fack .  

Förmedla r  köp  och  fö r sä l jn ing  av  

ak t i e r  och  ob l iga t ioner .  

redovisas omedelb™ ;r"n in9 

alla 
Avkastn 

9r,ti"dep0. 

mängden ej skall låta sig köras ihjäl 
av dem. 

När man med dessa provinsiella 
lärdomar stannar vid en spårvägs
hållplats i Stockholm, kanske t. o. m. 
såsom ende väntande passagerare, ka
star man sin sedvanliga blick fram 
i gatuperspektivet. Naturligtvis 
kommer det en (bil — två — flera 
—- en hel kortège vid sidan av spår
vagnen. Man uppger redan allt hopp 
att helskinnad kunna slingra sig för
bi denna rad och komma :med vag
nen. 

Man känner nämligen ännu, icke 
till Stockholms nya trafikreglemen
te. Och därför vägrar man nästan 
att tro den syn som upprullar sig 
för ens ögon. 

Hela bilkortègen, som redan sak
tat farten, stannar och står mol still 
tills den ensamme passageraren gått 
tvärs över gatan och bestigit spår
vagnen ! 

Första gången tror man kanske att 
det är en tillfällighet. Andra gången 
förstår man att det är sed,'och tredje 
gången stiger en känsla av tacksam
het ur -ens själ. Det finns alltså än
nu i dessa tider mark och möjligheter 
för förordningar som gagna helhe
ten. Det finns ännu en liten respekt 
för människolivet. 

När skola vi i Göteborg övervinna 
vördnaden för bilarna därhän att vi 
våga införa ett liknande reglemente 
även i vår stad? 

Att det går an, det har Stockholm 
på ett glänsande och efterföljansvärt 
sätt visat. 

Imponerad. 

EKSTRÖMS 
JJIÔTMJOL 
OHEOKO KEM .-TEKN . FAD m k 

G n.U N DA D IÔ33 

Hemifred är hemfröjd. 

T A P E T E R ̂  
utsäljes  bi l l igt .  

A.-B. CARL JOHNSSON 
V Kungstorget 2. J 

Man hör på talet var dåren sitter. 

Långt bord —• kort liv. 

GIV  

I[da 

Sigrid 
Hildegard 

O C ll 

Agda 
Kvinnornas Tidning 
på namnsdagen! 

Presentkort säljas på tidningens 

exp. Vallgatan 27. Tel. 18070. 

nenten. 

Emottager till förvar i  

lade lådor, konPOS'tl0n) 'Ö 
( s - k - —  

VOlUt O- dyl. 
rseg. 

BREVLÅDA. 
A—e, 22 år. Ni skall icke bli 1 i 

sen, men försöket slog så J ^ 
ana-de. Fortsätt emellertid' 

men en dag blir lika vacker soJt 
karna skall Ni få ett mera gkidia 
svar. Vädjande 

"Syster Elin". HiärtW . 
O* hälsning» till -Ma 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män så köp 

S  P  I  S  B  R Ö D  
från 

Göteborgs Ångbageri  
ty det är främst i skörhet o. smak 

Hrla JVIjölh 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

Ziwertz' Momentan 
f ä rgmede l  fö r  ögonbryn ,  hå r  och  
b l i ck l ig  ve rkan .  Fä l l e r  e j  v id  tvä t tn ing- .  
s an  oskad l ig .  F innes  i  4  nyanse r .  I  P»"  
minu t  hos  Kungl .  Hovleveran to r  

Z i w e r t ' 2  E f t r . ,  
Lorensbergsga tan  

Qoda inköp 
av Konserver, rökt Lax, rökt A, 

Räkor m. m. i N:o 55. Smör» 

Ost, Långedragsbröd i. N:0 6 • 

Bazar Alliance. 

Tel. 4570 till båda butikerna. 

Alla varor av bästa 
Butikerna närmast ing. fran Ba^ 

AJVUûNUSf?ï 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuteriv ̂  

rekommenderas. e ' 

Smålandskräftor 
bäst och billigast hos 

Hansson & Silfverstra*1 

, o _ Tel. 95 8°'15 ̂  
Bazargatan o. 

H  N o t e r  

B ö c k e r  o e »  

bindas billifl1 

, nö teb°rv 

«Det Gamla ^ # 

föreligger nu 

Arbete hämtas. 
tel. 236 — 110 

VaafBreanstallens M® 

gen 

Tungsint Vi råda Er till f8rsik 

tighet och helst till fullständigt a, 
-stående från preparatets använL ' 
innan Ni hört Er för hos läkare 0 
saken kan vara en helt annan än y 
förmodar och kanske mycket lätt 
Tiiälnf. ' 

Rå en bänk. Inte blomma kastan
jerna vid den här tiden! Den stäm" 
ningen har Ni bestämt läst i en kok" 
men tyvärr satt in den på fel års
tid. 

Svanhild. Yar god sänd oss ny 
adress i och för begärd return-ering 

av insänt bidrag. Beklagligas kar 
det efter granskningen fått ligga över 
utsatt tid. 

Teaterbesökare. Mycket välkom
men! Skrivelsen bådar ju idel ange
nämt. 

Astrid. Om Ni ringer upp oss 
skall Ni få höra hur anekdoten verk
ligen lyder. 

Röstberättigad etc. En översitt 
a-v det slag Ni begärt medgav varken 
tid eller utrymme för föreliggande 
nummer. Yi hänvisa till artikeln i 
frågan samt till ledarna i de olika 
organen. 

^VLMSTAD===== 

38. 4: de årg. 

^et år väl 
att mamma har 

Gummans 
F L I N G O R  

så att pysen kan bli 
ren igen. 
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tillätes gärna om "Kvin
nas Tidning", med hela namnet 
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UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Om man får tro meddelandena 
från Genève, vilar det en h-elt ny 
anda- över förhandlingarna vid folk-
förkndsförsamlingen än tidigare. 
Den förstelning som följde med det 
Poi'ne&ïéska inflytandet har vikit och 
efterträtts av en verksamhetslust, 
som förefaller sann och uppriktig, 
och av vilken måhända åtskilliga go
da resultat kunna väntas. 

Det har sålunda lyckats den tjec
koslaviske utrikesministern Benesj, 
vilken sitter som ordförande i avrust-
ningskommissionen, -att sammanjäm-
b den engelska -och den franska de
legationens uppfattning av säker
hets- och skiljedomsfrågorna och att 
ena dem om en gemensam formel an
gående deras lösning, byggd på prin
cipen om obligatorisk skiljedom på 
grandval av folkföifoundsfördraget 
amt på förutsättning av militära på-
tiyckningsåtgärder mot den makt, 
s°m vid tvist med en annan, icke er
känner skiljedoms-utslag. 

Tack vare denna enighetsformel 
bi det underutskott, som har ären-

under förberedande behandling, 
lu kunnat framlägga ett detaljerat 
furslag till resolution i skiljedoms-, 
^rustnings- och säkerhetsfrågorna, 
^'Iken resolution skall underställas 
^rustningskommissionens och folk-
^undsförsamlingens prövning, 

^an betraktar det sålunda vunna 
resultatet som synnerligen gott och 
°PPas, att det skall leda till nya 
lydande vinster för det allmänna 
rf^s- och återuppbyggnadsarbetet. 
Harmonien vid folkföribundsför-

^mlingen är dock ej fullständig. 
n*ern har klagat över att det tvin-

®vet av en skara fientliga, till tän-
väpnade grannar, av vilkas 

]>l det sålunda är beroende. 

5a.fe^0ni^en ^ava naturligtvis avvi-
bv '' j^ätes Ungern att återupp-
f gj\a försvar skulle ju också 
k ant^ •kunna framställa liknande 
V Bort det! 1) i  

de °j>en S°m ^efann sig så väl under 

Hnne °ln?ar®ska vingarnas skugga-
situ 6r S-^ nilmera synnerligen illa 
sWa a*,, ^nom Folkförbundet. I sitt 
I)0l), enève-tal bekände ju Mac-

^gån en orättvisa blivit 
^hlesf611 m°^ Tysklan(l Ober-
oeh j/j '1 * ilning mellan detta land 
^ke Q 

en.\ '^n n.y gränsreglering är 
böjlig. Omöjligt är icke häl-

1 att leva avväpnat och svagt om-

ler att ansträngningar komma att 
göras för att undanskaffa den "kor
ridor", som för polsk räkning dra
gits från Polen över tyskt territo
rium till Östersjön, och som skiljer 
Ostpreussen från moderlandet, till 
stort förfång för båda. 

Om Tyskland ämnar inträda i 
Folkförbundet eller ej ligger ännu i 
vida fältet. Folkförbundet är upp
byggt på Yersaillesfreden och Tysk
lands inträde däri, utan förbehåll, 
skulle kunna uppfattas som ett er
kännande av den i fredstraktaten in
ryckta och för det tyska folket för
hatliga förklaringen om Tysklands 
ensamskuld till kriget. Man vill 
skydda sig häremot genom en a-v ty
ska regeringen i förväg utsänd pro
testnot, i vilken denna ensamskuld 
kategoriskt förnekas. Tyskland står 
emellertid icke enigt i denna dock 
hela folket omfattande äresfråga. 
Högerpartierna vilja aktionen, vän
sterpartierna däremot icke på grund 
•av rädsla för de utrikespolitiskt sett 
farliga följder notutsändandet skulle 
kunna draga med sig. Man vet icke 
ännu vilkendera av dessa åsikter som 
skall segra- och om tvisten skall leda 
till regeringskris samt eventuellt till 
riksdagsupplöening och nya val. 

Inbördeskriget i Kina. pågår -allt
jämt. Åsikten att folket står -utan
för detsamma och att det hela är en 
strid om makten mellan militärgu
vernörerna har bestyrkts. 

Stormakterna synas livligt intres
serade av att begagna oroligheterna 
till förevändning för ett ingripande 
i Kinas affärer med utsikt till egna 
stora ekonomiska vinster. Samti
digt tvekar man emellertid att igång
sätta en aktion, vars utveckling man 
icke kan överblicka. De europeiska 
stormakterna men framför allt För
enta staterna frukta att Japan på 
grund av sitt läge alldeles invid 
oroshärden och sin styrka skulle ta
ga ledningen ifråga -om interventio
nen och tillskansa sig alltför stora 

och farliga fördelar. 
De spanska truppernas ställning i 

Marocko är i hög grad -oroväckande 
och en katastrof icke utesluten. Den 
spanske regeringschefen general Pri
mo de Rivera synes endast ha två al
ternativ att välja mellan, att fort
sätta det i hemlandet impopulära 
kriget och ådraga sig folkets hat eller 
att ge Marocko förlorat i vilket fall 
officerskåren, vars prestige står på 
spel, -otvivelaktigt skulle uppsäga ho
nom tro och lydnad. Störtas de Ri
vera genom en revolt, råkar konung 
Alfons i brydsamt läge. Oppositio
nen har icke glömt att han pa sin tid 
stödde den statskupp, som förde de 
Rivera till makten. Man antar att 
generalstabschefen Weyler, som är 
en kraft av stora mått och åtnjuter 
allmänt förtroende, skall rädda situa
tionen genom att efterträda de Ri
vera som regeringschef. 

Upproret i Georgien mot den ry
ska sovjetregeringen griper alltmera 
omkring sig. Den verkliga ställnin

gen är dock ej känd. 

En allvarlig tvist har uppstått mel
lan Italien och Egypten. Det först
nämnda landet vill förbätra sin tri-
politanska gräns och torde vara be
rett att i nödfall stödja sina krav med 

svärdet. 

RemUgbcten. 
Av * * *. 

Det återvunna paradiset. 

v. 

Om vi vilja finna den verkliga 
olikheten mellan den vuxne och bar
net, den olikhet Kristus utan tvivel 
hänsyftade på då han till lärjungar-
ne sade: Sannerligen säger jag eder, 
utan att I omvänden er och bliven 
såsom barnen skolen I icke inkomma 
i himmelriket" måste man vända sig 
till de helt små barnen, vilka ännu 
äro oberörda av denna världen, d. v. 
s. icke varit utsatta för och fallit 
för den "förförelse" vilken enligt 
Kristi ord "måste komma". Ålders
gränsen torde behöva dragas vid sex 
år, kanske tidigare. 

Om man observerar -och studerar 
ett barn i denna ålder, skall man fin
na att dess lilla person ger intryck 
av något samlat och enhetligt, sant, 
harmoniskt och lyckligt. Det synes 
i själva verket befinna sig i det ti
digare omnämnda tillstånd av sam
klang och samverkan mellan -ande, 
själ och kropp, om vilket de gamla 
österländska lärosystemen tala och 
som enligt deras förklaring lyfter 
människan till ett högre livsplan och 
gar henne möjlighet att utveckla sina 
själiska krafter på ett sätt, som vida 
överstiger vanlig erfarenhet. 

Barnets anlete är icke som hos den 
vuxne en mask, bakom vilket ett 
okänt väsende döljer sina verkliga 
drag, det speglar troget själen, varje 
dess skiftning av glädje, av allvar, 
av -undran, av lycka. Inga ljusskyg
ga låga tankar ha fläckat detta- unga 
strålande sinne, inga bekymmer kväl
ja detta lyckliga hjärta, inga sam
vetskval tynga denna ande, som så 
nyss börjat sin jordevandring. 

Utan att förstå vad som är gott 
och vad som är ont bär barnet Guds 
lag i sitt hjärta, efterlevande den icke 
blott på tanke- och känslolivets om
råden utan även i handling. 

En främling på jorden, hjälplöst 
prisgivet åt andras godtycke, gående 
till mötes okända öden känner bar
net, märkligt nog, icke oro och fruk
tan ii tan tro, tillförsikt och hopp, 
liksom ägde det en inre visshet-, att 
det är en högre kärleksfull makt som 

styr oe'h råder. 
På ett hemlighetsfullt sätt medve

ten om sin samhörighet med mänsk
ligheten sluter det sig förtroende
fullt och vänligt icke blott till sina 
närmaste, vilket skulle kunna bero 
på -uppfostran, tacksamhet och vana, 
utan till alla människor, förlitande 
sig på deras godhet. 

Den kärlek till nästan, vilken otvi
velaktigt är nedlagd i barnets hjär
ta, kommer -allra skönast till synes 
i dess egen barnsliga värld. 

Några barn mötas på en lekplan. 
De känna icke varandra och dock 
förefaller det, som vore det fråga om 
ett efterlängtat och glatt återseende. 
De ila till varandra, äro genast be
kanta, "du", vänner, lyckliga, över att 
ha funnit varandra och över att få 

vara tillsammans. 

Ett barn är givmilt. Glatt och 
liksom självfallet delar det med sig 
åt sina lekkamrater av äpplet, a-v in
nehållet i karamellpåsen. Det finns 
mödrar som klaga över, att deras 
barn äro alltför ömsinta och god-
hjärtade, över att de, när de skola 
dela med sig åt andra-, behålla det 
minsta själva-, över att de ge bort av 
sina kläder till frysande, fattigt 
klädda små främlingar på gatan el
ler nödga dem med sig hem till mid
dagsbordet för att mätta dem. 

Ett barn är medkännande. Hur 
ömt och tröstande slår det icke ar-
armarna om moderns hals, när det 
ser henne bedrövad, hur ivrigt och 
deltagande skyndar det icke att hjäl
pa lekkamraten, som gjort sig illa. 

Någon klasskillnad existerar icke 
för barnet. Skarpsynt som det är, 
ser det mycket väl -olikheten i klä
dedräkt, i bostad, i mat och dryck 
hos fattig och rik, skillnaden i den 
inbördes ställningen mellan över- och 
underordnade, men det tillmäter allt 
detta ingen som hälst betydelse. 

Den som skriver detta hörde för 
någon tid sedan en liten flicka, som 
med sin mor bott på -ett pensionat 
med exklusiv pulblik säga: "Jag tyck
te det var allra roligast att vara hos 
tanterna i köket." — För henne voro 
tjänarinnorna "tanter" på alldeles 
samma sätt som de förnäma damerna 
i salongen. Herrgårdspojken leker 
lika gärna med rättarens och statar
nes småttingar som med andra- herr
gårdsbarn, och frågar man honom 
vad han skall bli, när han blir stor, 
svarar han säkerligen icke "godsäga
re" utan "kusk". 

Barnet har inget behov av rikedom, 
det förstår icke a-tt njuta av lyx. Det 
finner inget behag i praktgemak, det 
tycker om enkel sund föda, det före
drar tusen'falt en tarvlig kostym, i 
vilken det får leka hur fritt som 
hälst, framför en fin och vacker ko
stym, som måste aktas. 

Hur många välsituerade personer, 
som tagit till sig fattiga sommarbarn, 
ha icke med förvåning, kanske för
trytelse bevittnat hurusom den goda 
rikliga maten, de hela snygga klä
derna-, den rena bädden, rikedomens 
alla behag platt ingenting betytt för 
dessa barn som, gripna av längtan 
efter de sina, gråtande bett att få 
resa tillbaka till sina torvtiga hem 
inne i stadens fattigkvarter. 

Man finner ingen personlig äregi
righet hos barnet. Det blandar sig 
med barnflocken ute på planen, fullt 
av iver att efter bästa förmåga bi
draga till att den allmänna leken 
skall bli så rolig som möjligt. Det 
tar emot vilken roll som hälst. Det 
är lika gärna häst som kusk, - lika 
gärna jungfrun som frun, lika gärna 
skolbarnet som lärarinnan. Det in
ordnar sig lojalt på sin -plats, hur an
språkslös den än må vara, och gör i 

sin åtagna roll rätt iför sig till ytter
sta gränsen av sin förmåga-. 

En tanke tillbaka på vad här an-
först, och vi skola helt säkert vara 
redo att instämma med den svenske 
biskopen J. H. Thomander som i en 
av sina skrifter säger: "Yi bekänna 
med trygghet, att människan i sin 
barndom lever i Guds rike". 

Hur skulle vårt eget och mänsk
lighetens liv väl gestalta sig om vi 
som vuxne voro barnen lika i alla 
dessa stycken och på ett fullt med
vetet sätt? Om vi ägde deras för
tröstan på en högre kärleksfull led
ning i livet, deras broderskärlek, de
ras medkänsla och hjälpsamhet, de
ras uppriktighet, deras enkelhet i va
nor och behov, deras okänslighet för 
rangens och guldets frestelser, deras 
vilja till samförstånd och lojal sam
verkan med andra, deras jämlikhets-
känsla, deras hälsa och kraft, deras 
vetgirighet och läraktighet, deras 
fantasi och skapande förmåga? Vi 
måste säga oss att i så fall individens 
liksom mänsklighetens liv skulle ge
stalta sig på ett helt annat och lyck
ligare sätt än nu; ja, att vi utan 
överdrift skulle kunna tala om ett 
Guds rike på jorden. 

När lämnar barnet det paradis, i 
vilket det levat under sina första lev
nadsår? När enhetligheten i dess vä
sen sprä-nges och efterträdes av inre 
splittring, när dess "högre jag", som 
dittills, om än på ett omedvetet sätt, 
haft den suveräna ledningen får att 
kämpa med ett "lägre jag" -och — 
förlorar striden! 

Också barnet har sitt syndafall ge
nom den första med vett och vilja 
begångna och med en avsiktlig lögn 
överskylda synden, också barnet äter 
av kunskapens träd på gott och ont, 
får lust till det onda och vandrar allt 
längre bort från den ljusa värld, i 
vilken det tidigare levat, men där 
det icke mer har hemortsrätt. Också 
barnet förföres till sin första synd. 
På vad sätt? Genom uppfostran, 
genom exempel, genom påverkan av 
kamrater. 

"Men den som förför en av dessa 
små (barn) som tro på mig", säger 

Kristus, "honom vore det bättre att 
en kvarnsten hängdes om hans hals 
och han sänktes i havets djup. A^e 
världen för förförelsens skull, ty för
förelsen måste ju komma, dock ve 
den människa genom vilken förfö
relsen kommer". 

Hur många föräldrar döda icke ge
nom sin likgiltighet eller sitt förakt 
för religionen den i barnets natux 
nedlagda religiösa känslan och dess 
kärlek till nästan genom att förebrå 
det dess givmildhet, genom att för
bjuda det att leka med sämre barn, 
genom att lära det förakt för de fat
tiga eller hat mot de rika. Utan kär
lek till Gud och till nästan kommer 
den uppväxande unga människan att 
sakna själva grundvalen för ett 
etiskt och i verklig mening lyckligt 
liv. 

Det är som om vi systematiskt ar
betade på att plundra oss själva på 
allt det som gjorde vår barndom till 
ett himmelrike, vår förtröstan på en 
högre ledning, vår -oskuld, vårt sin
neslugn, vår människovänlighet, vå
ra anspråkslösa krav på livet, vår 
medkänsla, vår osjälviskhet, vår upp
riktighet, vår rättrådighet, vår vilja 
till samförstånd och samverkan med 
andra, vår förmåga att helt och ode--
lat gå upp i en verksamhet, vår häl
sa, i stort sett harmonien mellan an
de, själ och kropp. Vi marteras av 
känslan av att vara på vilsen väg, 
av oro, av fruktan, av melankoli, 
tills det en dag ur vårt bröst stiger 
ett skri efter befrielse ur mörkret och 
vedermödan, ett rop efter sanning, 
ljus, liv, nåd, glädje, kraft, frid, lä
kedom, förmåga att kunna bedja, att 
kunna- offra — ett rop efter harmoni. 
Bönhörelsen kommer genom den re
ligiösa omvändelsen, som slår upp 
portarne till Guds rike redan här på 
jorden. Och vad är omvändelsen? 
Det är att "varda såsom barnen" men 
på ett nytt oändligt rikare sätt än i 
barndomen därför att vi äro fullt 
medvetna om den förvandling vi un
dergått och om vad den ger oss av 
lycka, därför också att vi veta med 
fullständig visshet, att vi kommit in 
på den rätta vägen! 

Dikt och Uw 
Osoa-r Wilde uttalar en tänkvärd 

sanning, när han i "Lögnens förfall" 
framkommer med det djärva påståen
det att ingen människa såg dimman i 
London, förrän Turner målat den. 
Härmed vill författaren naturligtvis 
icke hav-a sagt att en äkta engelsk 
"fog" ej existerade i London före 
Turner. Men han vill bevisa sin sats 
att det är konsten som hjälper män
niskorna att upptäcka naturen lik
som det är dikten som inspirerar dem 
att betrakta och omskapa livet efter 
dess ideal. 

Att dikten utövar ett stort infly
tande på livet, därpå ha vi haft mån
ga exempel. Man erinre bl. a. den 
självmordsepidemi, som utbröt bland 
unga romantiska män efter Werther. 
Eller den rent suggestiva makt en 
sådan gestalt som Hamlets utövat på 
stora delar av mänskligheten. Vidare 
den kraftiga våg av helt nyvaknade 

kra-v som den s. k. "handskemora
len" drog med sig över Norden. 

För att gå vår t-id ännu närmare, 
vilka dramer ha ej utspelats här och 
där i hemmen i anledning av Strind
bergs författarskap i äktenskapsfrå
gan. Om man kunde sammanräkna 
alla de tvivlets och hatets frön han 
genom detsamma utsått mellan äkta 
makar, skulle kontot säkerligen inte 
bli litet. 

Strindberg hör till de stora troll
karlar, som kunna öppna och även 
förvända andras syn efter sin egen. 
Ingen har dragit ned kvinnan dju
pare, beskyllt henne obilligare. Och 
striden har blivit så mycket verk
ningsfullare som han fört den under 
sken av att sätta kvinnan som ideal 
så högt att han ej kunnat tåla henne 
ofullkomlig. 

Motivet är ju vackert, men över
tygar det galleri av kvinnliga demo-
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