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Varje förståndig husmoder 

användet 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

j 

Goda inköp 
av Konserver, rökt Lax, rökt Al, 

Räkor m. m. i N:o 55. Smör, 

Ost, Långedragsbröd i N:o 60. 

Bazar Alliance. 

Tel. 4570 till båda butikerna. 

Alla varor av bästa beskaffenhet. 
Butikerna närmast ing. från Bazargatan. 
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NORDISKA 
H*N DelcbaK^ 
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Emottager  insät tn ingar  mot  högsta 

gäl lande ränta.  

Uthyr  brand-  och dyrkf r ia  lörva-

r ingsfack.  

Förmedlar  köp och försäl jn ing av 

akt ier  och obl igat ioner .  

Emottager  mot  b i l l ig  avgi f t  (s .  k .  

öppen deposi t ion)  a l la  s lags 

värdehandl ingar .  Avkastn ing 

redovisas omedelbar t  t i l l  depo-

nenten.  

Emottager  t i l l  förvar ing i  kassavalv 

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

lade lådor ,  konvolut  o-  dy l .  

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män sä köp 

S P I S B R Ö D  
från 

Göteborgs Ångbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 

Kungsgatan 55. 

Färsk Fisk a Hummer 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 

Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

Stort urval av vackra Ylletyger, Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, Hvita Väf-
nader, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahmans Trieotunderklä-
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering, 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, Filtar, Sticktäcken. Prima Ylle- och Bomullsgarner. 

Å helt stycke 10 %, samt â stufvar. • Till Tricotstickerskor lämnas rabatt å garner. 

Ziwertz" Momentan 
färgmedel för ögonbryn, hår och skägg, ögon
blicklig verkan. Fäller ej vid tvättning. För häl
san oskadlig. Finnes i 4 nyanser. I parti och 
minut hos Kungl. Hovleverantör 

Ziwert'z Eftr., 
Lorensbergsgatan N:o 7, Göteborg, — Tel. 1098 

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. 

Coogan, som hans namn då lydde, 

uppträda tillsammans med sin fader 
på en turné. Chaplin blev genast 

hänförd. I långa tider hade han 

gått och önskat att få spela The Kid, 

men icke kunnat finna någon lämp

lig person till den lille gossens roll. 

Och nu såg han honom livs levande 

i lille Coogan. 

Efter föreställningen gick han 

omedelbart till hotellet, där mr och 

mrs Coogan enligt uppgift skulle 

bo. Men de voro redan flyttade. 

Först ett par månader senare återsåg 

han familjen i Los Angelos och er

höll där föräldrarnas samtycke till 

att lille Jackie, som han döpte ho

nom till skulle få spela med honom. 

Det är bekant hur Jackie Coogans 

namn i ett slag blev känt över hela 

den filmintresserade världen. Hans 

\y B 

ORREFORS 
har i sin tillverkning av graverat kristallgods ej uteslu
tande arbetat med framställningen av lyxglas utan lagt 
särskild vikt vid att få fram nya typer och former för 
praktiskt bruk, vinserviser, fruktserviser, blomglas, 
flaskor, bonbonifrer 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. 

A. B. FE RD. LU NDQU1 ST & C° 

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

spel var så mänskligt och ypperligt 

att det trängde till hjärtat på envar 

som såg honom. Han har nu spelat 

den ena stora rollen efter den andra 

i skådespel, som uteslutande varit 

baserade på hans förmåga och i ett 

flertal fall blivit iscensatta av hans 

eget filmsällskap, som ledes av hans 

fader, den knappt mer än trettioårige 

Jack Coogan. Hans sista stora roll 

är Nello i "A boy of Flanders", som 

Jackie varit synnerligen glad att få 

göra, enär den givit honom tillfälle 

att spela samman med en stor dansk 

hund, som lär vara ett vidunder av 

klokhet och läraktighet. Unga 

Jackie är nämligen en mycket av

gjord hundvän och har redan lagt 

sig till med en betydande hundgård. 

Han är även i alla andra avseenden 

en självständig och originell person

lighet. Härom vittnar icke minst 

hans efter ankomsten till England 

uttalade önskan att få hälsa på den 

franske presidenten och premiärmi

nistern! Han är dock blott tio år 

gammal oc!h man bör minst vara ett 

underbarn för att vid den åldern hy

sa så säregna önskningar som denna ! 

Lilla Elsa, som är på besök hos 

morfar, vilken dagligen, får massage 

för sin reumatism: — Mormor, hur 

dags kommer den där' tanten, som 

brukar polera farfar? 
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Onpfrnn Filet, lrländ., Knyppl. Motiv 

lj|Julüul 9 Dukar, Näsdukar, Siden. 

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

En livförsäkrad gentleman dog, 

och hans hustru vände sig till bola

get för att utfå försäkringsbeloppet. 

Det var emellertid en hel mängd for

maliteter som skulle ordnas och ett 

flertal brev växlades mellan bolaget 

och änkan. 
Misslynt och uttröttad satte sig 

denna en vacker dag ned vid sitt 

skrivbord för att med en lämplig 

skrivelse lätta sitt hjärta: 

— Det vill jag bara säga att allt 

detta skriveri för att få ut de stac

kars pangar, som det är min solklara 

rätt att få tråkar ut mig till en så

dan grad, att jag ibland önskar att 

min man icke avlidit. 

[;VoUnier9-]VTeetb8 

har under den gångna veckan haft 
mannekänguppvisning i sin thésa-
long för att demonstrera les derniers 
cris i fråga om säsongens allra mo-
därnaste modenyheter. 

För att skildra ting av detta sub
tila slag borde man icke som under
tecknad vara utrustad med endast en 
reservoarpenna utan med ritsift, pen
sel och en palett med rägnbågens alla 
färger. Då kunde det ha blivit nå
got av medan det nu måste stanna 
vid ett färglöst och summariskt om
nämnande. 

Det är otänkbart att ens försöka 
en beskrivning av dessa promenad
dräkter, dessa hemma-, middags-, 
bal-, brud- och tärnklädningar m. m.. 
vilka under två timmars tid med ha
stigheten av en i minuten eller halv
minuten passerade revy för det 
kvinnliga Göteborg som är intresse
rat av att kläda sig. 

Så mycket må emellertid sägas, att 
den gamila "raka linjen" står sig. 

— Den måste! anförtrodde mig 
härom dagen en stor affärsdam, som 
jag sammanträffade med på ett ex
presståg från Paris, där hon varit 
och sett på det allra nyaste i mode-
väg. —• Den raka linjen betyder ung
dom, även för femtioåringen, det är 
därför den' står sig! Markera mid
jan, de svällande höfterna och bar
men, och man blir matrona redan vid 
trettio, så svaga för bordets njutnin
gar, som vi kvinnor blivit! 

Alltså .därför! 
Här uppe återfanns den ungdom

liga raka linjen med ett par tre un
dantag för "klocklinjen", d. v. s. 
klädningar som under höften vidga
de ut Siig till korta klockliknande 
kjolar. 

Modefärgerna tycktes vara svart, 
svartvitt, vitt och svart, brunt i 
alla schatteringar. Spelkortsfärgerna 
rouge et norr gåvo en pikant kon
trastverkan. Ärmar långa, smala eller 
vida, höga kragar o. besättningar av 
broderier, pärlor, skinn, guld o. silver. 

Expositioner av detta slag äro far
liga för det obefästade kvinnohjär
tat. Hur frisk och frestande ter sig 

N" *"6BACERI A.B. 
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Ovanstående 

K l ä d n i n  g 
av marinblå Cheviot 

erbjuda vi 

till det fördelaktiga priset 

Haglund t Sve„ss0nf 

KAPP.&PALSVARUAFFÀR I 
Vallgalan 28. „ Teltfo|i ^ j 

Höstens jiy het er inkomna 1 

Stilfulla modeller. Goda tv^er S 

Moderna Pälsvaror. ' i 
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Kun§ipartsplätser2 

Tel. 3095,7503,3200,19933 
Billiga priser ~ Störsh urvul 
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'VofânerJ-fflœz/Aj 

Namnsdagsbarn. Det gläder m 

outsägligt, vad Ni säger. Måtte 

namnsdagsstämningen bli varje sön
dag lika ny. 

Lilith-läsarinna. Det finns säkert, 
tusen av våra läsarinnor som ögon

blickligen skulle förlora intresset för 

fortsättningen om de visste hur det 

skulle gå. För dessa tusens skull 

måste ni också hallas i ok u 1111 ! gli et 

Yi förbereda er på att spänningen: 
kommer att ökas för varje nummer! 

Jenny. Yar god uppgiv adress 
skola vi sända den begärda beskriv

ningen. Omskrivna nummer är där
emot tyvärr utgånget. 

II—a M—g. Vi föreslå Er att i 

detta fall prenumerera på närmaste 
postkontor. 

Till våra läsare! I sista stund' 

strömmade en mängd annonser till 

och texten fick maka åt sig. Yi 

hunno nämligen inte ordna ihop ett 

mellanblad innan tidningen skulle i 

press. Mera text en annan gång! 

dcke denna goda smak, denna ele
gans. Det påstås att dräkterna kun
na vara sålda redan innan manne
kängen ålat sig ur dem! 

Mimosa. 

K 
BERGMANS,  STDCKH0L« 

Smakfulla och sköra 

DELIKAT ES S BRÖDSORTER 

Rekommenderas. I. p. tel. 40928. 

Hrla JVIjölh 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781. 45699 

Måndagen d. 29 Sept. börjar vår 
å Mattor, Gardiner, Sängöverkast, Chaislongtäcken, Vävnader m. m. 

t i l l  e n o r m t  b i l l i g a  p r i s e r .  

Stora Höstutförsäljning 
b CARL JOHNSSON, Kungstorget 2. 

stanna kvar här? Dti kan omöjligt 

känna något lugn med den där av

skyvärda sir George Paradine i när

heten. Och tänk på allt skvaller han 

spritt ut. 

Lilith höjde föraktligt på axlarne. 

— Skvallret bryr jag mig inte om. 

Och jag ämnar aldrig mera inlåta 

mig i något samtal med sir George. 

Ett uttryck av tillfredsställelse 

gled över fru Ames ansikte vid dessa 

ord. Då hon förstod, att det inte 

skulle gå att övertala Lilith att resa 

in till London, lät hon förslaget här

om falla och bad Lilith att sjunga 

för sig. 

Dagen därpå efter lunchen såg 

Simmonds, som verkligen, i överens

stämmelse med vad fru Ames an

märkt, alltid var på sin vakt, från 

ett av fönstren att en främling stod 

utanför villan och betraktade den 

med synbart intresse. 

Simmonds gav akt på varje detalj 

i hans yttre och följde honom med 

blicken, då han närmade sig bygg
naden. 

Det var en ung man, smärt med 
livfulla blå ögon och ett godmodigt 

ansiktsuttryck som i hög grad till

talade Simmonds. Han var vårds

löst klädd och hon frågade sig själv, 

om han månne icke var en konstnär 

som var ute för att taga skisser. 

Några minuter senare ringde det 

på, dörrklockan, och Bletchley, som 

öppnade stod ansikte mot ansikte 

med den unge mannen. 

— Bor fru Ames här? frågade 

han. 

— Ja, sir. 

— Är hon hemma? 

— Jag skall se efter. 

Simmonds kunde från sin utkiks

post uppe i trappan både se och hö

ra vad som försiggick. Bletchley 

bad främlingen stiga in i den stora 

mörka förhallen och frågade: 

— Vem får jag anmäla, sir? 

Främlingen såg sig intresserat om

kring. 

— Vem ni får anmäla? upprepade 

han utan att möta betjäntens blick. 

Om vi skulle säga — Smith. 

Både Bletchley och Simmonds vo

ro övertygade om att vad gästen än 

måtte heta, så var det i varje fall 

icke Smith. 

XIV. 

Bletchley hade skarpa ögon, och 

efter en enda blick hade han klart 

för sig att gästen lämpligast borde 

visas in i vardagsrummet. 

Och herr Smith fördes in i ett litet 

ljus rum på höger hand, där han ge

nast började se sig omkring med 

samma intresse, som han visat ute i 

förhallen. 

Bletchley stängde dörren efter ho

nom och gick uppför trappan. Halv

vägs mötte han Simmonds. 

Han nickade högtidligt och blev 
stående framför henne. 

— Vem är han? frågade hon. 

— En av ligan, viskade Bletchley. 

Simmonds skakade otåligt på hu
vudet. 

— Prat! utbrast hon. Hur kan 

ni bara säga något sådant. Han är 

alldeles främmande här, det kan en 

och var se, och han har inte kom

mit för att stanna. 

Bletchley såg på henne med en 
överlägsen blick. 

— Inte? sade han torrt. Nå, vi 

få väl se. Gå upp och tala om för 

fru Ames, att herr Smith önskar tala 

med henne. 
Bletchley gick ned och Simmonds 

upp. Ett ögonblick därefter knac

kade kammarjungfrun på fru Ames' 

dörr och fick till svar ett tillrop att 

komma in. 
Fru Arnes satt som vanligt i sto

len vid fönstret. Hon hade ett ar

bete liggande i knäet och glasögonen 

framför sig på bordet. 
— Det är en herre nere i vardags

rummet, som gärna önskar tala med 

frun. 
Innan hon ännu talat ut förstod 

Simmonds, att fru Ames gissat vem 

den objudne gästen var —• den gam

la damens skälvande händer skvall

rade därom. 
— Vem är det, Simmonds? fråga

de hon emellertid. 
— Han uppgav sig heta Smith. 

Fru Ames gjorde inga flera frå

gor. Men då hon försökte att resa 

sig, föll hon tillbaka i stolen. 

Det (blev tyst i rummet. Den gam

la damen var tydligen byte för en 

hastigt påkommen pinsam sinnesrö

relse och Simmonds iakttog henne 

nyfiket. 

— Är det inte bäst, att jag säger, 

att frun inte är tillräckligt kry för 

att kunna taga emot. honom? fråga

de hon slutligen. 

Fru Ames skakade på huvudet. 

— Nej, jag skall gå ned till ho

nom och ni får följa med mig. 

Under det att hon talade klängde 

hon sig fast vid flickans arm och lät 

sig till hälften lyftas upp ur stolen 

och ledas bort till1 dörren. Hon spe

lade icke komedi —• det var faktiskt 

endast med flickans hjälp som hon 

lyckades komma ut i korridoren. Då 

Simmonds vände sig om för att stän

ga dörren hördes fru Ames klagande 

bedja: 

— Gå inte ifrån mig, Simmonds. 

Vad som än må hända, måste ni stan

na hos mig. 

Simmonds var alltför nyfiken för 

att inte med glädje lova detta. De 

gingo tillsammans ned för trappan, 

fru Ames tungt stödjande sig på 

kammarjungfruns arm. 
Utanför dörren till vardagsrum

met var fru Ames nära att svimma, 

men då Simmonds ännu en gång för

sökte övertala henne att avvisa den 

besökande, skakade hon endast på 

huvudet, rätade med en våldsam an

strängning upp sig, öppnade sj 

dörren till vardagsrummet ooh • 
de med plötsligt uppflamma 

energi dit in. u 
Simmonds följde med fcnw^ 

stannade i närheten av dolU"' g. 
från hon blev en intre«** ̂  
dare av mötet mellan fru Ames 

främlingen. g vid 
Den unge mannen, som ^ 

fönstret småvisslande oc 
derna i fickorna, vände sig 

om, då dörren öppnades. ^ 

Båda förhöllo sigt}-- a ^ 
böjde på huvudet och den ^ 

nen tog händerna ur ^ 
bugade sig med for ag<® ^ gpäDa 

Simmonds iakttog öka koio-

uppmärksamhet för a var för

må underfund ined;f°* ner ej. 
sta gången de traf a ^orts.)-
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så att pysen, kan bli 
ren igen. 
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'T^tryck tillätes gärna om "Kvin-
„ornas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 

kvinnorna organ.sera. Av Ann 

Margret Holmgren. 
Livets härlighet. Mellan liv och dod. 

Den svenska fåfängan. 
B5r man fordra mer av kvinnan an av 

mannen. Av Portia. 
Teater. Systrarne och främlingen. Av 

I .  D .  . . . .  
Hur skyddar man sig mot v»ntersjuk= 

domarne? En läkares råd. 
Lilith. Roman av Florence Warden. 

UtlandsKrönika 
i sammandrag. 

Det vill synas som skulle den en

gelska arbetareregeringen stå för fall. 

Som bekant har denna regerings 

ställning alltid varit svag, därför att 

arbetarpartiet icke äger flertal i un
derhuset, utan när som hälst kan 

röstas omkull av högern och libera

lerna, i fall dessa skulle komma över

ens om ett sådant uppträdande. Nå

gon borgerlig enhet existerar emel

lertid lika litet i England som annor

städes, och den engelska regeringen 

har alltid, när det gällt dess vara 

eller icke vara, fått stöd av libera

lerna. Det liberala partiet är under

husets svagaste parti, men kommer 

genom sin mellanställning mellan hö

gern och socialdemokraterna att ut

göra tutfgan på den politiska vågen. 

Detta betyder makt och inflytande, 

°eh man förstår, att liberalerna gär

na önska upprätthålla status quo, 
förhållandena sådana de äro. 

Men saker och ting kunna inträffa, 
vilka skulle göra ett sådant hand

lingssätt alltför komprometterande 

®et engelska liberala partiet har rå

kat i ett dilemma av detta slag. Hi
storien lyder så här: Den kommunis 

tiska tidningen "Workers Weekly' 

Hr uppmanat hären att göra myteri. 

tal enligt upprorslagen — an 
«tälldes mot redaktören, Campbell, 

®en återtogs på indirekt order av re
geringen. Allmänne åklagaren 

rarahöll att "Workers Weekly" en-

ifrågasatt soldaternas skyldig-
et att lyda, om de.vid arbetskonflik-
r kommenderades ut för att skydda 
rejkbrytare. Campbell förklarar 

^rnellertid triumferande, att han 

®r ligen uppmanat soldaterna att 
®ra revolt, och att regeringen av si-
a anhängare längst till vänster tvin-

•f* ^ se genom fingrarna med den-
a lagöverträdelse. "Detta är", så-

§6r han " 
> en uppenbar arbetareseger 

p,er kapitalistklassen, vunnen icke 

vä/aglig utan klart revolutionär 

hist -^Ör ^örs^a gången i Englands 
fått01'''1" tillägger han, har Rätten 

infi på foten för det politiska 
bytandet!" 

lan.„^ ! f^enna fråga, där det gäller 

Den irländska frågan har föran

lett engelska underhusets inkallande 

till extra session. Irland, "den grö

na ön", utgör som bekant icke en 

politisk enhet utan består av den 

republikanska Fristaten Irland och 

de till England anslutna Ulstergrev

skapen. Hätsk fiendskap råder mel

lan dem, och striden gäller nu hur 

gränsen dem emellan skall dragas. 

Det Tyskland lovade stora inter

nationella penninglånet är nu säker
ställt. 

Tyska regeringen, vars medlem

mar äro uttagna ur de borgerliga 

mellanpartierna, arbetar på en ut

vidgning åt höger och vänster för att 

åstadkomma en nationell samling i 

stor stil. Högern (de tysk-nationella) 

äro villiga att träda till, men social

demokraterna, förblindade av sitt 

partihat, neka att samarbeta med 

dem. 

Frågan om Tysklands anslutning 

till Folkförbundet står ännu öppen. 

Den franska budgeten är nu upp

gjord. För att få det hela att gå 

ihop har regeringen med eftertryck 

använt skatteskruven. Särskilt känn

bar blir värdestegringsskatten, vil

ken kan nå en höjd av ända till 75 

proc. — nästan så gott som konfiska

tion. 

Från Genève meddelas, att proto

kollet om skiljedom, trygghet och 

nedrustning enhälligt antagits. Fyr

tiosju delegationer deltogo i omröst

ningen. Tillfredsställelsen häröver 

grumlas i rätt väsentlig mån av att 

Japan genomtvingat ett tillägg till 

protokollet ifråga om skiljedom, vil

ket måste avlägsna Förenta staterna 

från Folkförbundet. Enligt tillägget 

skall vid en tvist mellan två natio

ner även en "inre fråga" kunna dra

gas inför Folkförbundet t. ex. För

enta staternas förbud mot japansk 

invandring. 
Spanien har haft framgångar i sitt 

marockanska krig, i Bulgarien, där 

kommunisterna för mycket oväsen, 

väntar man en fascistisk diktatur för 

ordningens återställande, i Arabien 
har konung Hussein stora svårigheter 

med anledning av den vahliabitiska 

folkstammens fientliga infall och i 

Kina slåss man fortfarande inbördes. 

(Eftertryck förbjudes.) 

liär kvinnor organisera. 
Av ANN MARGRET HOLMGREN. 

Svenska Kvinnors Medbo rgarförbunds artikelserie. 

Livets härlighet. 
]McUaii liv ocb död. 

gen 

Wy, 

p u  n*. stödja arbetareregerm-
s ulle för det liberala partiet 

P°litiskt självmord. 

iegei.ei11 ^en ryska frågan, engelska 

®iels ln^ens åtgående överenskom-
för jj|^ s°vjet, torde det bli svårt 

eralerna att stödja ministären. 

Göteborgs Idun 

har under fästliga former och under 

livlig anslutning av medlemmarne 

invigt sitt vackra hem i huset Kungs

gatan 63. 
Föreningens ordförande fru Elin 

M. Janson höll högtidstalet, i vilket 

hon efter att hava redogjort för sam

manslutningens tillkomst med ett 

varmt tack till initiativtagerskan frö

ken Elfrida Holmberg, i ett högstämt 

slutanförande gav uttryck åt sina 

ljusa förhoppningar rörande förenin

gens framtid och dess betydelse för 

Göteborgs kvinnovärld. Följde så 

en ståtlig prolog, författad och upp

läst av fröken Frida Hjertberg ett 

hyllningstal av fröken Carola Karl

son till fru Janson för hennes stora 

förtjänster om föreningen samt sång-

och musiknummer med fru Bell Dick
son, fru Werner Lundqvist och fru 

Erna Fournes samt fröken Inger 

Wahlgren som medverkande. 

Det säges att kvinnor inte kunna 

organisera, men det finns de mest ly

sande exempel på motsatsen. Ett av 

dem är Norske Kvinders Sanitetsfor
ening. Den bildades 1896 med 100 

medlemmar och har växt ut till en 

landsorganisation av 526 föreningar 

med 76,607 medlemmar och ett nit

tiotal institutioner varav flertalet till 

bekämpande av tuberkulosen. 

Planen lades av den även hos oss 

kända norska statsministerfrun F. M. 
Qvam, som är en organisatör av Guds 

nåde. Hon blev N. K. S. första ord

förande, och leder än i dag det hela 

med säker hand trots sina fyllda 81 

år. 
Början gjordes för att skaffa sjuk

material i händelse av krig eller an

dra olyckor. Tanken väckte natur
ligtvis först motstånd, liksom alla 

stora tankar göra. Företaget skulle 
misslyckas. Lyckligtvis fanns det 

de som förstodo vad fru Qvams för

måga betydde. Hennes valspråk är 

"Svårigheter äro till för att övervin

nas". Och hon lyckades så väl att 

föreningen inom år och dag var mer 

än tredubblad. 
Nästa steg var att utbilda sjuk

sköterskor. Detta sker nu i 3 olika 

elevhem, varifrån årligen utgå om

kring 70 sköterskor, vilka undervi

sas på större sjukhus och på de eg

na sjukhemmen. På senare år ut

bildas även mycket eftersökta barn

sängssköterskor. 
Sedan 5 år tillbaka utsändas till 

undervisning på landsbygden s. k. 

resesystrar som fara omkring och de

monstrera sjukvård i hemmen. Till 
upplysning och förbindelse mellan 

medlemmarna utges månadsskriften 

"Folkehelsen" och "Treklöveren". 
1899 utsträcktes föreningens verk

samhet till bekämpande av tuberku

losen. När ett upprop härom utgick 

över landet väckte det genast an
klang. Och snart blev företaget en 

folksak som numera åtnjuter anslag 

av både stat och kommuner. 
N. K. S. äger och uppehåller bl. a. 

ett stort folksanatorium, Grefsen, 

flera mindre sanatorier, och en stor 

mängd tuberkuloshem och sjukhem 
samt 4 sjukhus. På dessa anstalter 

vårdas årligen flera hundra patien

ter. Två barnsanatorier äro även 

uppförda och ett barnhem där barn 

upptas vilkas mor vistas på tuber

kulosanstalt. Ett "övergångshem" 
för kvinnliga konvalescenter som 

kommit ut från sanatorier, men ännu 

äro för svaga att upptaga livskam

pen på egen hand, gör även stor 

nytta. Ett ljusinstitut är inrättat, 

likasom folkbad och badstugor pa 

flera håll. 
En förträfflig och relativt enkel 

och billig institution äro de 10 små 
s. k. "Julemärkehusen" som äro 

byggda på en solig plats nära Kri

stiania till sommaruppehåll för tu-
iberkuloshotade, barnrika familjer. 
Husen innehålla ett enda stort rum 

med en liten köksavdelning och en 

veranda med matbord. Även större 

hus äro byggda för tuberkulösa fa
miljer och "logihus" för ensamställ-

da tuberkulösa män och kvinnor. 

Friluftsskolor, feriekolonier, mjölk-
stationer, spädbarnskliniker m. m. 

äro även goda förebyggande anstal

ter. 
Några rekreationshem för förenin

gens sköterskor finnas i olika delar 

av landet. Och en pensionsfond för 

dem är bildad. 
Bland allt övrigt gott som N. K. S. 

utövar må nämnas utlån i alla sock

nar av lätta korgbårar för transport 

av sjuka eller skadade från hemmet 
eller olycksplatsen till läkare eller 

sjukhus. De äro försedda med god 

•bädd, uppvärmningsapparat i bäd
den och sufflett över så att den sjuka 
utan att rubbas kan föras lång väg 

vinter eller sommar på vilket fordon 

som helst eller bäras ned för branter 

där ingen körväg finns. 
Nu frågar man sig: Varifrån tas 

alla de pengar som fordras till dessa 

mångfaldiga inrättningar? Ja, här är 

det just som kvinnornas egenartade, 

praktiska organisations- och spar-

samhetsförmåga visar sig. Varje 

medlem deltar på ett eller annat sätt 

i arbetet. Stora höstbasarer t. ex. 

anordnas där jordbruks- och träd
gårdsprodukter säljas, skinkor, ostar 

och smönbyttor bortlottas o. s. v. På 
landsbygden har man s. k. korgfester 
där varje medlem medför en sluten 

korg innehållande nyttiga eller mun

trande saker som auktioneras bort 

till stor förnöjelse och god inkomst. 

Allting till dessa fester insamlas av 

medlemmarna, vilka känna sig som 
mödrar till det gemensamma stora 

barnet N. K. S. som växer och fro

das under deras hägn. Försäljning 

av julmärken och av majblomman ef

ter svensk idé har under årens lopp 

inbringat bortemot 2 1/2 million kro

nor tack vare föreningsmedlemmar

nas nit. 
Stora gåvor ha lämnats till den 

välskötta organisationen.. Bl. a. har 
N. K. S. fått en del av ett statslotteri. 

Det finns inte mer än en mening 

om att Norske Kvinders Sanitetsfor-

ening varit till lycka och välsignelse 

för hela folket, och att kvinnor här 

ha givit ett glänsande prov på orga
nisations- och administrationsförmå

ga. Berömmande uttalanden om N. 

K. S. ha gjorts av sanitetsgeneralen 

vid armén, stadsläkaren i Kristiania, 
hälsovårdsinspektören, överläkaren 

för tuberkulosvården m. fl. myndig

heter. 
Som ett offentligt erkännande av 

den stora förtjänst fru Qvam har i 

allt detta arbete har hon hedrats med 

den för en kvinna sällsynta utmär

kelsen att utnämnas till riddare av 
S:t Olavsorden. Denna utmärkelse 

är dock en obetydlighet jämfört med 

den tillfredsställelse hon bör känna 
över att ha gagnat sitt land i så säll

synt grad. 

Som ett apropos till art. "Den sista 

resan" i närmast föregående nummer 

återgiva vi här nedan ett uttalande 
av den engelske författaren James 

Douglas, infört i hans tidning Sun
day Express. Mr Douglas har varit 

sjuk, så sjuk att han svävat mellan 

liv och död. Det är därifrån han ut

går när han skriver: 
"Ingen människa kan beträda trös

keln till det okända, utan att gripas 

av bävan och utan att undergå en 

sinnesförändring genom denna upple

velse. 

Ibland misstänker jag, att döden 

är det enda mysterium, som den djär

va människoanden icke förmår utfor

ska, den enda oupptäckta polen, det 

enda berg Everest som icke. kan be

stigas, det enda hav som icke kan 

kartläggas. Men om ni, svindlande, 

hänger vid ett snöre spänt över en 
avgrund, om ni under många dagar 
icke vet, om snöret skall hålla eller 

brista, så är ni så gott som död, ty 

ni är liksom tagen bort. från denna 

världen och ändas den andras dunkla 
luft. Och ni återvänder mycket lång

samt till ert jordiska hemvist med 
dess älskade nonsens, dess välsigna

de bagateller. 
Nåväl, jag har återvänt till livet, 

och det låter icke förneka sig att jag 
undergått en grundlig, och, kanhän

da, också bestående sinnesförändring. 

Men det kan även hända, att den 
går bort med tiden och jag om nå

gra månader har glömt allt vad jag 

känt, utstått, fruktat och jublat 

över. 
Dante gjorde ju ett besök i helve

tet. Jag sympatiserar med Dante, ty 

även om jag icke, som han, skrivit en 
gudomlig komedi, så har jag dock i 

likhet med honom tillbringat flera 

månvarv i ett privat helvete och i ett 

privat dödsrike, som jag hållit mig 

med, och även klättrat upp till ett 

slags privat paradis. 

Liksom de flesta upptäcktsfarare 

bruka berätta sina upplevelser från 

en farofylld färd, så finner jag det 

också naturligt att öppet och ärligt 
skildra mina äventyr och berätta vad 

jag sett och vad jag har känt och 

vad jag har lärt i Skuggornas land. 

Det finnes enligt mitt förmenande 

ingenting som talar för att ögonblic

ket efter döden på något sätt skiljer 

sig från ögonblicket närmast där-

förut. Jag är säker på, att landet 

på andra sidan gränsen icke är olika 

det Ingen-mans-land som finnes på 

denna sidan. Det var ögonblick då 

jag var så nära över gränsen, att 

jag, ehuru yrande, ägde förmåga att 

analysera min egen yrsel och att full

ständigt redigt och klart beskriva för 
dem som voro hos mig vad jag upp

levde. Jag vet icke, om en sådan 

dubbeltillvaro är något sällsynt eller 

om det ofta förekommer. 

Jag vet endast, att det föreföll mig 

själv nästan ofattbart under det att 

det pågick och fullständigt ofattbart 

sedan. Och dock var det hela icke 

inbillning; eller vrångföreställ-en 

ning. ty de som voro hos mig kunde 

genom vad jag berättade hela tiden 

följa med vad jag upplevde. För 
ögonblicket kan jag emellertid endast 

häntyda på detta paradoxala under. 

Mina läsare måste stilla sin nyfiken

het i detta stycke, tills jag kan be

rätta hela historien följdriktigt och 

sammanhängande. 
Nu vill jag endast inträngande 

ibedja varje tänkande läsare att fatta 

den vanligen förbisedda sanningen 

att livet i sig självt är det underba

raste undret i denna underbara värld. 

Jag skriver detta med livets friska 
smak på tungspetsen. Jag erkänner 

att jag fruktar att förlora dess doft 
och att återfalla i den gamla vanan 

att leva utan att känna livets nyp 

och sting varje morgon när jag vak

nar, i varje andetag jag tar. 
Jag bävar för tanken att jag 

skulle kunna tillåta denna uppenba
relse, som jag mottagit, att fördunk
las och omtöcknas av den gamla lögn

aktiga slentrianen eller trögheten hos 

en förstelnad fantasi. Det kan in

vändas att icke alla män, icke alla 

kvinnor kunna vara poeter, skälvande 

av hänryckning, när de känna livets 

förtrollning. 

Det är inte sant. Vi kunna alla, 

även de av oss som farit mest illa, 

hålla vid liv den lilla låga, som brin

ner i vårt inre. Barnen göra det 

ännu många år efter sitt inträde i 
världen. De känna livets förtroll

ning länge. Många av dem förlora 

aldrig denna känsla. 

Jag tror, att denna barnsliga tro

het mot det ursprungliga i männi

skonaturen ligger bakom barndomens 
och den första ungdomens älsklighet, 

denna älsklighet som inger oss en 

känsla av smärtsamt deltagande. Vi 

beklaga dessa ungdomar därför att 
vi veta, att de äro insvepta i en klä

debonad, som . vi för länge sedan sli

tit ut och med vars lagning och stopp

ning vi äro upptagna hela vårt liv. 

Vår kärlek till allt, som är värt 
kärlek, väller fram ur samma källa. 

Det är den drivande impulsen bakom 

litteraturen, bakom skådespelet, bak

om musiken, bakom konsten. Det är 

den skapande kraft, som utgör livs

nerven i vår filantropi, vår huma

nitet, i våra revolter och revolutioner, 

i våra politiska jordbävningar. 

Det är denna känsla av liv, som 

skyddar världen mot pessimismens 

kräfta och cynismens röta. Jag kan 
icke se en soluppgång eller en sol

nedgång utan att gripas av andakt, 

icke den lätta dimman över en ljung-
klädd bergsluttning utan att känna 

ödmjukhet. Jag kan icke se mina 
medmänniskors med så stort allvar 

utförda narrstreck utan att mitt hjär

ta ömmar för dem. Även de förvil

lade nationernas högtidliga mygg-
dans förmår icke göra mig ursinnig. 

Deras förirrningar äro mina förirr-

ningar, endast med den skillnaden att 

deras utföras efter en större skala. 

Jag har mina egna gränsreglerings-

problem. mina egna återuppibygnads-

frågor, mina egna olösta gåtor med 

hänsyn till förpliktelsen om ömsesi-
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dig hjälp och mitt eget avrustnings-
dilemma. Livet är levande. Det är 
allt. 

Om vi vore fullt medvetna om att 
vi leva, skulle vi omhulda varje 
timme som <en blomma, betrakta 
varje dag som en kostbar pärla, varje 
andetag som ett ord av Gud. Jag har 
lärt mig att glädjas över nektarsma
ken hos det vatten jag dricker, att 
uppsända tacksägelser för doften av 
det torra brödet på min tunga. 

Jag har upptäckt ljuvligheten i att 
. tycka om, ja, älska mina medmänni
skors ansikten och att med öm hän
ryckning lyssna till tonfallen i deras 
stämma. Tro mig, det är lika lätt 
att älska en mänsklig varelse som 
en lärka i skyn, ett landskap, en 
trädgård. 

Sålunda har jag på en omväg fört 
er till tillvarons innersta helgedom. 
Jorden är en hydda och vi äro alla 
lika goda eller onda stallbröder och 
mer eller mindre besläktade med var
andra, och somliga av oss äro svåra 
att leva tillsammans med. Må vi icke 
förfäras över vårt stora antal eller 
över vår orättfärdighet eller det 
egendomliga sätt varpå vår gamla 
hydda är byggd. Det finns mer god
het i vår ondska än vad historiefor-
skarne och filosoferna kunnat dröm
ma om. Poeterna hava gjort sitt bä
sta för att visa, hur vi skola umgås 
med varandra, hur vi skola hjälpa 
varandra, och hur vi skola fröjdas 
över undren i vårt roterande sovge-
mak. Om vi icke kunna skriva eller 
läsa poesi, så låt oss åtminstone leva 
poesi, ty poesi är helt enkelt ögat 
som ser, hjärtat som känner och sin
net som förundrar sig." 

Den svenska 
fåfängan,.. 

Det låter icke vackert' att kalla 
svensken fåfäng. Och det skulle va
ra grundfalskt att framhålla denna 
egenskap med pretention på att vara 
någon slags nationell karaktäristik. 
Ty svensken är också så mycket an
nat, som vid en jämförelse nationerna 
emellan skulle berättiga honom till 
en förstarangsplats bland nationalka-
raktärer. 

Men icke förty är fåfängan ett i 
högsta grad utmärkande drag för oss 
svenskar. När utlänningen kommer 
till Sverige blir han överraskad och 
stormförtjust. Landet är vackert, 
städerna långt mera storstilade än 
han tänkt sig, och invånarna själva 
de älskvärdaste värdar på jordklotet. 
Utlänningen njuter följaktligen i 
fulla drag. 

Men det göra vi också, när vi kom
ma bort och bli väl mottagna i ett 
gott hus, där ingenting av denna, 
världens goda saknas. Vi låta gär
na bjuda och förpläga oss, om någon 
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har lust att bereda oss ett dylikt nö
je. Om denne någon samtidigt har 
råd fråga vi däremot aldrig efter •— 
förrän möjligen efteråt. Medan fä
sten pågår finna vi blott en hel massa 
smickrande ord för vårt offervilliga 
värdfolk. 

Något av ovanstående är också 
tillämpligt på Göteborgsutställnin
gen. Medan den pågick i all sin här
lighet och glans var hela världen idel 
lovord. Den var en ära för vår na
tion, ett stolt bevis på vad den sven
ska kulturen m. m. förmår etc. 

Men nu, när man fått veta att den
na ära och stolta kulturuppvisning 
kostat vår stad den svindlande sum
man av 5 miljoner kronor i så gott 
som ren förlust blir man betänksam. 
Visserligen var utställningen storar
tad, men uppvägde dess korta saga 
verkligen dessa kolossala offer? Kan 
den icke med ett sådant resultat rätt-
visligen betecknas såsom en dund
rande felkalkyl! 

Ty summan av det hela- blir ovill
korligen att Göteborg icke hade råd 
att hålla denna utställning. Det är 
nämligen lika oklokt att göra en stor 
pompös utställning på bekostnad av 
andra för stadens inre-utveckling 
nödvändiga arbeten som det är att 
giva en stor middag med obetalda 
viner på bekostnad av många följan
de försakelseveckor. Och det kan 
icke hjälpas att tanken inför alla 
dessa enorma på utställningen ned
lagda summor svävar ut från det 
underbart framskapade utställnings
området, som var dömt att förgå, till 
de många stadens försumpade, brå-
tiga, obrutna, vanprydande områden, 
som äro dömda att såsom det synes 
bestå sådana de äro i all evighet. 

Det var verkningsfullast för stun
den att hugfästa stadens 300-årsmin-
ne med en temporär utställning för 
hela världen. Men som resultatet nu 
blivit kan man icke undgå att tycka 
att det hade varit ärorikare om Gö
teborg inriktait denna minnesfäst på 
bestående gärningar som i framtiden 
kommit dess egna invånare till verk
lig nytta och gagn. 

6fter följan 9 värt* 

Den sjukstuga i Arjeploug i övre 
Norrland, som tillkommit på initia
tiv av ett antal damer i Göteborg 
och — till betydande del — genom 
av dem lämnade penningemedel, har 

dagarna högtidligen invigts och sy
nes, där den står, mana även andra 
Sveriges kvinnor att på liknande sätt 
komma de norrländska ödebygderna. 
+i'll hjälp. 

Av särskilt intresse för kvinno
världen är det till sjukstugan anslut
na förlossningsrummet, vars välbe
hövlighet man förstår, om man tän
ker på de oerhörda avstånd man i 
dessa trakter måste räkna med, och 
vilka ofta göra det omöjligt att till
kalla hjälp av barnmorska eller lä
kare. 

Man har bett oss fästa kvinnovärl
dens uppmärksamhet på, att något 
som skulle vara synnerligen välkom
met för särskilt sjukstugans yngre 
patienter är bilderböcker och ung
domslitteratur, god och läsvärd. 

Gåvor av detta'slag emottagas med 
nöje av fröken Helene Bonnier, adress 
Kungsportsavenyen 6, Göteborg. 
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Kungstorget. 

Bör man fordra mer av 
kvinnan än av mannen? 

Av PORTIA. 

En högt aktad medarbetare 
har tillställt redaktionen ne
danstående tankeväckande ar
tikel, vilken med sitt alltid 
brännbara ämne torde giva 
upphov till en livligare of
fentlig debatt mellan våra lä
sare. På det att denna må bli 
så litet personlig och -så myc
ket saklig oe'h allmängiltig 
som möjligt tillåtas gärna 
eventuella insändare att i lik
het med inledarinnan bevara 
sin anonymitet. 

Ännu minns jag så tydligt den där 
kvällen i mitt föräldrahem,, när en av 
våra gäster — en icke alltför ung 
notarie — vid smörgåsbordet höjde 
sin sonora stämma och yttrade "Jag 
för min del sätter då inte kvinnan 
högt!" Naturligtvis kände jag in
stinktivt den missaktning för kvin
nan i moraliskt hänseende, sam låg i 
hans ord, och efter en blick omkring 
mig på de församlade — hans och 
mina föräldrar och syskon — slun
gade jag harmset fram: "Nåja, det 
är i alla fall inte vidare rekommen
derande för dig själv, ty du nöjer dig 
med ett illa valt kvinnligt umgänge!" 
— Jag var mycket ung på den tiden 
och tystnaden omkring mig blev 
stor —• 

Sedan dess ha många år förflutit, 
men den där känslan av harm har 
ännu rika tillfällen att flamma upp 
inom mig — särskilt när talet faller 
på kvinnans moral jämförd med 
mannens. När jag omtalar, att jag 
är barnavårdsman, förstår var och en 
att människor, med vilka jag sam

manträffar såväl i tjänsten som i 
privatlivet, ofta finna sig föranlåtna 
att uttala sig just i den frågan. Och 
deras omdömen om kvinnan äro ej 
mindre hårda än notariens. I själva 
verket tycks hela samhället vara ge
nomsyrat av den åsikten, att kvinnan 
har den största skulden till det mo
raliska förfall, som råder i världen. 
Det talas alltid vitt och brett om den 
"lättsinniga Eva" och om den "stac
kars, svage Adam", vilken av natu
ren är förutbestämd till att smaka 
på den frukt, som den "sluga Eva" 
bjuder honom. Sällan finner någon 
att Adam är en ynkrygg, när han 
äter av den frukt, som blivit honom 
strängeligen förbjuden. Man reson-
nerar i stället som så, att då den er-
bjudes honom, så kan heller ingen 
förvåna, sig över att han äter — i 
synnerhet som det icke blir han själv, 
utan i stället Eva, som får bära de 
svåraste följderna av bådas olydnad! 

Som sagt, Allmänna Opinionen de
lar avgjort notariens mening om kvin
nans relativt låga moral och när man 
tänker efter, är kanske detta rätt na
turligt. Icke därför, att varje män
niska, som närmare kommer i kon
takt med livet, måste komma till den 
åsikten. Nej, ingalunda, därför! Utan 
därför, att vårt samhälle ännu bär en 
den manliga självhävdelsens prägel. 
Allmänna opinionen hyllar gärna vid 
sina domslut den enkla regeln: Makt 
är också rätt! Och så blir det na
turligtvis ständigt Eva, som får stå 
vid skampålen, medan Adam går 
jämförelsevis fri! 

Att det alltid finnes fullt upp med 
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kvinnor glatt redo att i likhet med 
männen — ja, ibland ännu mycket 
beredvilligare än de — bryta staven 
över sina systrar är i alla fall ett 
ganska anmärkningsvärt faktum. 
Man väntar gärna, att hos en kvinna 
finna förståelse för andra kvinnor 
eller åtminstone en brinnande önskan 
att förstå dem. Men så är dock i 
allmänhet icke förhållandet. Visst 
är det ju mänskligt, förstås, att en 
moder —• låt vara i missriktad mo
derskärlek —• alltför gärna ursäktar 
sin son på bekostnad av den kvinn
liga motparten, som då gärna fram
står i en yttrest mörk dager eller att 
en hustru gärna häver även mannens 
del av skuldbördan över på den kvin
na, tillsammans med vilken han be
dragit henne själv. Ty detta kan 
anses vara en handling av ren själv
bevarelseinstinkt. Men att massor av 
kvinnor — icke ursäktade av sådana 
skäl —- kritiklöst bidraga till en 
skev uppfattning om verkliga för
hållandet och ge männen ett kraftigt 
stöd i deras självhävdelse, det är icke 
blot orätt, utan även okvinnligt. 

Okvinnligt, sade jag! Men vad är 
då kvinnlighet? 

Tvenne slag av kvinnlighet, som 
blott sällan sammansmälta, har jag 
själv kunnat konstatera. 

Tusende kvinnor i vårt land van
dra lyckliga oe'h förnöjda den breda 
vägen, ty de äro alla iklädda den 
kvinnlighetens behagfulla dräkt, som 
den manliga smaken föreskriver. Har 
ni sett den dräkten? Icke? Jag tror 
mig kunna beskriva dess mest typi
ska kännetecken sålunda: Materialet 
är ett slags gyllenglänsande tyg, vari 
mannen evigt skall kunna spegla sitt 
eget anlete, helst förstorat, förskönat 
och förhärligat — i alla händelser 
betydligt retuscherat ! 

Nåja, detta var kanske en smula 
elakt sagt, men är det inte någon 
sanning däri, månntro? Att utan 
kritik skatta åt den s. k. Allmänna 
Opinionen, även om minsta eftertan
ke utvisar, att manlig egoism satt sin 
prägel därpå, anses nu en gång så 
otroligt mycket kvinnligare och blyg
sammare än att s. a. s. riva av sig 
Allmänna Opinionens färgade glas
ögon och ta sig en grundlig titt på 
den förhärskande moralen och själv 
bedöma, vad som är vitt (om vitt 
verkligen existerar!), svart eller 
—• "grådaskigt" ! 

Men ännu ett slag av kvinnlighet 
har jag — Gud ske lov — kunnat 
konstatera! Jag vill kalla den "sann 
kvinnlighet". Intuition är dess källa 
och kärlek dess väsen. Den uppen
barar sig, varhelst en kvinna i sann 
moderlighet kämpar för de svaga och 
rättslösa mot okunnighet, våld och 
lögn — för kunskap, broderskap, 
barmhärtighet och sanning! 

Av denna sanna kvinnlighet — 
gudomlig och evig — finnes en gni-
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Ceater. 

strame och 

främlingen.'' 

Lonnsbergstcatcrtis nya pjäs. 

Återspeglar detta verkligen män

niskolivet? 
Frågan tränger sig oemotståndligt 

pi eu vid åskådandet av det drama 
"Splrarne och främlingen", som Lo-
nsbergsteatern i Göteborg upptagit 

få sitt program. 

Första akten visar en förlustelse
lokal med foyern närmast rampen 
«h därintill, bakom undandragna 
sammetsdraperier, en balsal där nu. 
inpå småtimmarne, en maskerad med 
åns, flirt och dryckjom som bäst på-
går. 

Man ser här männen av värld (i 
mer eller mindre grad) tillsammans 

en synnerligen demokratiserad 
«k förenklad halvvärld röra sig och 
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L^\Ames var den första som bröt 
en' "^ennes stämma var kall 

då hon konventionellt sade: 
skat förstod har ni ön-
Hjg ^ med mig. Jag vet 

e„ aran att känna er. 

let att^a^a<^e ^enne synbar svårig-
>VmbJala oc^ stod klart för 
liûgen 

n ,S' fru Ames och främ-
«ndra 

C U voro obekanta för var-

ßj] I" 
len I))- som °m den unge man-
•stört *1Vlt både överraskad och be-over 

ja 
et mottagande han fått. 

' aS trodde att jag skulle bli 

konversera varandra med all den fri

het, som kan väntas vid en tillställ
ning av denna art, där man efter all
män överenskommelse givit sin säm
re människa lösa tyglar. 

Irland den tvetydiga kvinnopubli
ken, ^ vilken tycks bestå av gatans 
nattfåglar, rör sig även en täck, av 
allt att döma ren och oskyldig ung 
familjeflicka, Cordula, dotter till en 
hänsomnad general, von Gallas. Hon 
har lörts hit av en väninna, en annan 
ung flicka av utpräglad hetärtyp. 
Det är författarens väl bevarade hem
lighet, hur bekantskap och vänskap 
kan existera mellan två flickor ur så 
skild miljö och av så grundolika 
läggning liksom även hur ett barns
ligt och oskyldigt väsen som Cordula 
kunnat få lust att besöka en så tvi
velaktig tillställning ,som denna och 
att efter ditkomsten icke erfara häp 
nad o. avsky utan tvärtom med välbe
hag dröja kvar i denna förgiftade, 
smutsiga atmosfär. Än mer, förfat
taren, österrikaren Frank, låter hen
ne under maskeraden göra intim be
kantskap med "Främlingen", en ro
bust karl, väl ett tiotal år äldre än 
hon själv. Hon vet icke vem han är, 
hon vet ingenting om hans person el
ler föregåenden, men hon "känner", 
att han är god och ädel, en riddare 
utan fruktan och tadel, en man allt
så i vars stora starka hand ett litet 
oskyldigt flickebarn med trygghet 
kan lägga .sitt varma oerfarna hjärta. 
Utvecklingen sker så raskt, att Cor 
dula och Främlingen efter ett par 
timmars bekantskap växla både kär-
leksbedyranden och kyssar. 

Maskeraden är slut och deltagarne 
avlägsna sig par efter par. De enda 
som dröja kvar på scenen äro "Den 
gamla herrn" och En skurgumma, 
som kommit för -att göra ren lokalen 
till morgonens nykterhets- och sed
lighetsmöte. De äro halvt om halvt 
mystiska figurer med tydlig hemorts
rätt i avgrunden. Den ene är en 
gammal förnäm roué, den andra en 
åldrig, f. d. hetär. Det är något fa
sansfullt i deras viskande tankeut
byte om vad de nu föreha alla dessa 
ungdomar, som nyss befolkade för
lustelselokalen, och åtminstone den 
kvinnlige åskådaren känner en brin
nande åstundan att gå upp på scenen 
för att med sand, såpa och rotborste 
skura denna gemena representant för 
kvinnosläktet en smula ren invärtes. 

Andra akten spelar någon månad 
längre fram i tiden och på en solig 
utvärdshusveranda. Man ser här ge
neralskan von Gallas, hennes båda 
döttrar Cordula och den något äldre 
Judith, dennas fästman, doktor Hoff 
meister samt Främlingen, vilken in 
troducerats i familjen och under hö
viska former öppet gör Cordula sin 

kur. 

Man har under aktens olika scener 
tillfälle att höra de tre damerna Gal
las lovsjunga Främlingen, hans god 
het, hans älskvärdhet, hans ridder
lighet, som måste tillförsäkra honom 
allas kärlek, samt vidare att bevittna 
ett gräl angående honom mellan Ju
dith och hennes av svartsjuka marte-
rade fästman, vilken slutligen efter 
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att ha slungat sin förmodade rival så 
pass starka ord som "skurk" och 

bedragare" i ansiktet i vredesmod 
slår upp förlovningen och går. Främ-
lingen anhåller hos generalskan om 
Cordulas hand och det förekommer 
därefter i Judiths närvaro ett lidelse
fullt kärleksutbrott mellan de båda 
nyförlovade. Den bröstsjuka Cordu
la, .som gripits av dödsaningar bön
faller Främlingen att få tillhöra ho
nom redan samma dag och, alltjämt 
med Judith som åhörare, avtalas ett 
hemligt möte. Det ligger något 
oblygt, otroligt, skriande osant över 
denna scen liksom över den närmast 
följande då Judith, bliven ensam med 
"Främlingen", kysser hans hand och 
ännu med Cordulas av dödsfruktan 
och passion genomandade ord ljudan
de i sina öron bekänner sin egen kär
lek till honom och sin avund mot 
systern som skall få hänge sig åt ho
nom. 

I tredje akten, ett halvår därefter, 
är Cordula död. Hon har dött i 
främmande land, där hon sökt bot 
för :sin lungsjukdom, och hennes mor 
och syster ha nu tillsammans med 
Främlingen återvänt hem. 

I ett gemak med vitklädda möbler, 
där allt verkar begravning, och där 
den döda Cordula representeras av en 
del raseffekter, tackar generalskan 
troskyldigt och med gripande ord — 
pjäsens bästa och starkaste scen! — 
Främlingen för den rena kärlekslyc
ka han skänkt hennes döda barn. Hon 
går, och Judith, i vars inre ljudet av 
begravningsklockorna ännu borde 
dröja kv.ar, kastar sig driven av sin 
lidelse i hans armar med bön att få 
bli hans älskarinna. Han värjer sig, 
återförvisar henne till fästmannen 
och då ingenting hjälper, yppar han 
sitt livs hemlighet. Han är "en för
tappad själ", han står utanför mänsk
ligheten, han kan icke älska någon 
annan än sig själv. Han:s godhet 
och ridderlighet äro spel och bedrä
geri. Förgäves söker han medels 
dem riva ned den hårdhetens mur, 
som skiljer honom från andra män
niskor och som gör honom till en 
ensam man. Han har aldrig känt nå
got för Cordula, och Judith skulle 
icke betvda mera för honom än vil

ken gatflicka som 'hälst. Av hans 
självbekännelse drives Judith kvidan
de steg för steg tillbaka och flyr till 
sist ur rummet. Slutligen avlägsnar 
sig även Främlingen med orden: Jag 
är färdig —- här! 

Hela detta skådespel verkar hop-
gjort, orimligt, oäkta, sjukligt, oin-
télligent. Det skrämmer icke, det 
berör icke hjärtat, det manar icke 
till självrannsakan, och väcker en
dast leda. 

Att vi så utförligt som skett be
handlat denna pjäs är för att oppo
nera mot det beljugande och illa be
ryktande av kvinnan, som här äger 
rum och som kan både skada det 
kvinnliga anseendet och bidraga till 
att demoralisera den kvinnliga ung
domen. 

Det finns, som var man vet, kvin
nor av lätta seder, men här indragas 
i spelet på ett komprometterande och 
nedrivande sätt representanter för 
en av de bästa och allra viktigaste 
kvinnogrupperna, nämligen familje
flickan, av vars rätta och ansvars
fulla uppfattning av kärleksproble
met familjelivet och därmed även 
samhällslivet ytterst beror! 

Om pjäsen verkade frånstötande 
måste å andra sidan ett oförbehåll
samt erkännande lämnas det förträff
liga utförande flertalet roller fick. 
Främst nämnes hr Carl Ström som 
Den gamle herrn, vidare fröken Nai
ma Wifstrand, den kända • operett-
divan, här framgångsrikt debute
rande som karaktärsskådespelerska i 
Jtidiths alltför litet mänskliga roll, 
fröken Sjöblom som modern, hr Ar
vedsons Hoffmeister, styckets enda 
sympatiska mansgestalt, Ingegerd 
Olson som Skurgumman och Anna 
Carlstens Cordula. 

I. D. 

Jag tror, att män, som hade varit 
värdia ett bättre öde, genom bristen 
på bekantskap med goda och älskli
ga kvinnor sjukna och dö som gräs 
i torka, under det att en livgivande 
blick från en god kvinna hade varit 
såsom vårregn och som'mardagg. 

M. Goldschmidt. 

iur 
skyddar man 

sia mot vinter 
sjukdomarn?? 

6n läkares råd. 

Vintern är nära och med den vin-
tersjukdomarne. Med anledning där
av och till tjänst för våra läsare 
återgiva vi här nedan vad en läkare, 
d:r Kreutchmann, har att säga i sa
ken: 

Den ohälsosammaste tiden hos oss 
är vintern och det tidigaste skedet av 
våren på grund av de förkylnings
sjukdomar och katarrer, som då lätt 
uppkomma och icke sällan visa sig 
både elakartade och envisa, skriver 
den ovannämnde tyske läkaren. Vis
serligen kan man även under som
marmånaderna-genom grov vårdslös
het ådraga sig en förkylning, ,men 
sjukdomsförloppet tager då i vanliga 
fall ett lyckligare förlopp än under 
den kalla årstiden. 

Att just denna tid är så prövande 
för vår hälsa beror givetvis på den 
långvariga kylan, vilken påtvingar 
oss ett synnerligen ohygieniskt lev
nadssätt med de flesta av dygnets 
timmar tillbringade inom fyra väg
gar. 

Människokroppen kan utan skada 
fördraga, ej blott stark värme och 
stark köld utan även snabba över
gångar från det ena till det andra. 
Vi kunna t. ex. utan olägenhet från 
vår starkt uppvärmda bostadslägen
het gå ut i den bistra vinterluften. 
Temperaturväxlingen blir skadlig 
först genom närvaron av vad vi kalla 
drag, särskilt om detta träffar någon 
ömtålig del av kroppen. Faran blir 
ännu större om den kalla genomträn
gande luften träffar en svettig 
kroppsdel, och ej mindre riskabelt är 
att vila ut på ett kallt ställe efter 
förutgången kroppsrörelse, vilken ta
git hjärtats och lungornas kraft 
strängt i anspråk. I alla dessa fall 
inträder en rubbning i blodomloppet, 
varvid vissa delar av kroppen över
svämmas med blod, under det andra 
utsättas för en motsvarande brist på 
blod. Om denna omloppsrubbning 
åter snart utjämnas uppstår inga vi
dare följder; i motsatt fall inställer 
sig oundvikligen en katarr. 

Förkylningens följder visa sig an
tingen i själva den för kölden utsatta 
kroppsdelen eller, vilket oftare in
träffar, i den del av organismen som 
är svagast hos individen i fråga. Så-
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har uppnått internationellt, erkän
nande för sina graverade konstglas. 

Materialets egen charm, gedigen 
konstnärlighet i form och utsmyck
ning jämte alla grader i prislägen, 
ha åt Orrefors konstglas skapat 
en berättigad popularitet. 

På begäran göras av konstnärerna 
S. Gate och E. Haid förslag till 
hedersgåvor, anpassade efter visst 
prisläge, med inkomponerade de
dikationer, monogram, vapen etc. 
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som den mycket ofta förekommande 
lung- och struptuberkulosen, bröst
katarren, lunginflammationen, ost
man m. m. bevisa äro andedräktsor
ganen i sin helhet lättast utsatta för 
sjukdomar. Därför kunna också ho-
.sta och katarr uppstå utan vidare, 
även om förkylningen drabbat nå
gon annan del av kroppen, t. ex. föt
terna eller underlivet. Andra sjuk
domar som uppstå av förkylning äro 
isynnerhet s. k. reumatiska åkommor, 
de med flygande nervsmärtor för
bundna sjukdomarna i muskler och 
ledgångar, talrika magsjukdomar 
samt ej minst näs- och öronkatarrer. 

I fråga om en förkylnings skötsel 
göra de flesta människor sig skyldiga 
till den mest tanklösa vanvårdnad. 
Då flertalet fall reglera sig själva 
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J 
vänligare mottagen, sade han slutli
gen i surmulen ton. Jag beslöt att 
fara hit för att med egna ögon över
tyga. mig om vad jag hade att vänta. 

Fru Ames svarade icke, utan böj
de endast stelt på huvudet. Det vål
lade honom tydligen svårighet att 
förstå den stela köld, som vilade'över 
hennes ansikte och hela hennes vä
sende. Han föreföll nervös och oro
lig. Slutligen sade han: 

Jag har varit sjuk — ni kanske 

känner till det? 
Hans röst var klagande, men fru 

Ames' stämma var lika kall som 

förut, då hon svarade: 
_ Det har jag hört berättas. Är 

det något jag kan göra för er? 
Han höjde på axlarna och svarade 

kort: 
Om det är allt vad ni har att 

säga mig, då tror jag inte, att ni kan 
göra någt för mig. Det enda jag 
tycks ha att göra är att avlägsna 

mig. 
Fru Ames förblev lika avvisande 

men Simmonds skarpa blick uppfat
tade att hennes krafter voro nära att 
övergiva henne. I lickan skyndade 
fram till den gamla damen i samma 

ögonblick som den unge mannen bjöd 
denna sin arm till stöd men häftigt 
blev tillbakavisad. Han drog sig till
baka då fru Ames skälvande kläng
de sig fast vid Simmonds arm. 

— Vill icke frun gå upp till sig, 
viskade kammarjungfrun. 

Under tiden hade den unge mannen 
närmat sig dörren. Han vände sig 
ännu en gång om stödjande sig med 
ryggen mot dörrposten. 

Han var mycket blek och då dags
ljuset nu skarpt belyste hans ansikte 
såg han mager och medtagen ut. De 
blåa ögonen hade ett bönfallande ut
tryck som starkt inverkade på Sim
monds lättrörda hjärta. 

— Ni behöver icke gå härifrån, sa
de han i en ton, som skvallrade om 
att han kände sig sårad. Det är na
turligtvis jag, som .skall avlägsna 
mig. Jag ämnar icke vädja till era 
känslor eller påminna er om, att det 
var en tid, då ni icke behandlade mig 
med denna köld. Jag vill icke tränga 
mig på. Livet har varit hårt mot 
mig, och jag är van vid motgångar. 
Men en sak har jag emellertid lärt 
mig, och det är att inte stanna kvar 
där jag är ovälkommen. 

Han öppnade dörren utan att dock 
gå ut genom den, och Simmonds som 
tyckte, att ingen kvinna i världen 
skulle kunna motstå en sådan väd
jan, väntade varje ögonblick att hen
nes fru skulle be honom stanna. Men 
fru Ames sade icke ett enda ord. 
Alltjämt stödjande sig på kammar
jungfruns arm stod hon med böjt hu
vud, så att det var omöjligt att se 
hennes ansiktsuttryck men hennes 
bröst höjdes och sänktes på ett sätt 
som vittnade om stark sinnesrörelse. 

-t- Åh, låt honom inte gå på det 
sättet, viskade Simmonds nästan med 
en snyftning, men fru Arnes förblev 
tyst. 

Den unge mannen gjorde ingen min 
av att vilja utföra sin hotelse utan 
stod med handen på låsvredet, tyd
ligen rörd över Simmonds försök till 
medling. Det var också till henne 
han vände sig, då han nu yttrade: 

—t Ville ni vara snäll och säga till 
fröken Ames att jag mycket gärna 
skulle önska tala med henne, innan 
jag beger mig av. 

Fru Ames rätade på sig. 
— Nej, utbrast hon skarpt, det lå

ter sig icke göra — jag motsätter 

mig det på det allra bestämdaste. 
Den unge mannen betraktade den 

gamla damen med en blick av slug
het och vände sig därefter åter till 
jungfrun: 

—- Vill ni underrätta fröken Ames 
om att jag strax ämnar avlägsna mig, 
men att jag dessförinnan gärna ville 
tala ett ögonblick med henne. 

Simmonds såg frågande på fru 
Ames: — Får jag lov att gå efter 
henne. Ack låt mig få lov att göra 
det! Då den gamla damen icke sva
rade gick främlingen tillbaka in i 
rummet. 

—-Jag skall se till er fru, medan 
ni är borta, sade han och gav Sim
monds en så vänlig blick, att denna 
kunde gått till världens ände för 
hans skull. Han bjöd fru Ames sin 
arm. 

Men den gamla damen ryggade 
tillbaka och viskade ångestfullt: 

— Hjälp mig upp på mitt rum, 
Simmonds. 

Flickan gav den unge mannen en 
lugnande blick och sade brådskande: 

— Jag skall meddela fröken Ames 
er önskan. 

Därefter hjälpte hon fru Ames ut 
ur rummet och stängde dörren. 

De hade knappast hunnit ut i kor
ridoren, förrän fru Ames krafter 
övergåvo henne. Alldeles förbi sjönk 
hon ihop i kammarjungfruns armar. 

—• Släpp inte efter — försök att 
hålla uppe krafterna ett ögonblick 
så är frun på sitt rum- igen, bad Sim
monds. — Ah, gudskelov, att fröken 
är här, tillade hon i en helt annan 
ton, då Lilith kom ut från matsalen. 

— Vad står på? frågade den unga 
flickan. Är mamma sjuk? tillade 
hon i ängslig ton. 

Simmonds skyndade sig att förkla
ra vad som hänt: — Det kom en 
herre, fröken, en herr Smith. Det 
har varit för mycket för frun. Han 
frågar om fröken inte vill ta emot 
honom. Han är i vardagsrummet. 

Under det att jungfrun yttrade 
dessa ord möttes de båda damernas 
blickar med ett egendomligt uttryck. 
Dçt var som sade denna ömsesidiga 
blick, att nu var det kritiska ögon
blicket kommet. Simmonds var så 
intresserad, att hon, då fru Ames vi
skade: — Jag går med dig! utan vi-
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dig hjälp och mitt eget avrustnings-
dilemma. Livet är levande. Det är 
allt. 

Om vi vore fullt medvetna om att 
vi leva, skulle vi omhulda varje 
timme som <en blomma, betrakta 
varje dag som en kostbar pärla, varje 
andetag som ett ord av Gud. Jag har 
lärt mig att glädjas över nektarsma
ken hos det vatten jag dricker, att 
uppsända tacksägelser för doften av 
det torra brödet på min tunga. 

Jag har upptäckt ljuvligheten i att 
. tycka om, ja, älska mina medmänni
skors ansikten och att med öm hän
ryckning lyssna till tonfallen i deras 
stämma. Tro mig, det är lika lätt 
att älska en mänsklig varelse som 
en lärka i skyn, ett landskap, en 
trädgård. 

Sålunda har jag på en omväg fört 
er till tillvarons innersta helgedom. 
Jorden är en hydda och vi äro alla 
lika goda eller onda stallbröder och 
mer eller mindre besläktade med var
andra, och somliga av oss äro svåra 
att leva tillsammans med. Må vi icke 
förfäras över vårt stora antal eller 
över vår orättfärdighet eller det 
egendomliga sätt varpå vår gamla 
hydda är byggd. Det finns mer god
het i vår ondska än vad historiefor-
skarne och filosoferna kunnat dröm
ma om. Poeterna hava gjort sitt bä
sta för att visa, hur vi skola umgås 
med varandra, hur vi skola hjälpa 
varandra, och hur vi skola fröjdas 
över undren i vårt roterande sovge-
mak. Om vi icke kunna skriva eller 
läsa poesi, så låt oss åtminstone leva 
poesi, ty poesi är helt enkelt ögat 
som ser, hjärtat som känner och sin
net som förundrar sig." 

Den svenska 
fåfängan,.. 

Det låter icke vackert' att kalla 
svensken fåfäng. Och det skulle va
ra grundfalskt att framhålla denna 
egenskap med pretention på att vara 
någon slags nationell karaktäristik. 
Ty svensken är också så mycket an
nat, som vid en jämförelse nationerna 
emellan skulle berättiga honom till 
en förstarangsplats bland nationalka-
raktärer. 

Men icke förty är fåfängan ett i 
högsta grad utmärkande drag för oss 
svenskar. När utlänningen kommer 
till Sverige blir han överraskad och 
stormförtjust. Landet är vackert, 
städerna långt mera storstilade än 
han tänkt sig, och invånarna själva 
de älskvärdaste värdar på jordklotet. 
Utlänningen njuter följaktligen i 
fulla drag. 

Men det göra vi också, när vi kom
ma bort och bli väl mottagna i ett 
gott hus, där ingenting av denna, 
världens goda saknas. Vi låta gär
na bjuda och förpläga oss, om någon 

•<É>-
"\ 

PÄRLOR 

. I V Y  1 : 1 ^ 1 :  I t  

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

UCTbid&zsan 
^ Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 4L 

Hemmets t idning 
— är — 

Göteborgs Aftonblad 
Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar i olika 

f r å g o r ,  b e r ä t t e l s e ,  

f ö l j e t o n g ,  k å s e r i e r .  

Pr kvartal 7.50 fritt hemburen. 

Lösnummerpris 10 öre. 

har lust att bereda oss ett dylikt nö
je. Om denne någon samtidigt har 
råd fråga vi däremot aldrig efter •— 
förrän möjligen efteråt. Medan fä
sten pågår finna vi blott en hel massa 
smickrande ord för vårt offervilliga 
värdfolk. 

Något av ovanstående är också 
tillämpligt på Göteborgsutställnin
gen. Medan den pågick i all sin här
lighet och glans var hela världen idel 
lovord. Den var en ära för vår na
tion, ett stolt bevis på vad den sven
ska kulturen m. m. förmår etc. 

Men nu, när man fått veta att den
na ära och stolta kulturuppvisning 
kostat vår stad den svindlande sum
man av 5 miljoner kronor i så gott 
som ren förlust blir man betänksam. 
Visserligen var utställningen storar
tad, men uppvägde dess korta saga 
verkligen dessa kolossala offer? Kan 
den icke med ett sådant resultat rätt-
visligen betecknas såsom en dund
rande felkalkyl! 

Ty summan av det hela- blir ovill
korligen att Göteborg icke hade råd 
att hålla denna utställning. Det är 
nämligen lika oklokt att göra en stor 
pompös utställning på bekostnad av 
andra för stadens inre-utveckling 
nödvändiga arbeten som det är att 
giva en stor middag med obetalda 
viner på bekostnad av många följan
de försakelseveckor. Och det kan 
icke hjälpas att tanken inför alla 
dessa enorma på utställningen ned
lagda summor svävar ut från det 
underbart framskapade utställnings
området, som var dömt att förgå, till 
de många stadens försumpade, brå-
tiga, obrutna, vanprydande områden, 
som äro dömda att såsom det synes 
bestå sådana de äro i all evighet. 

Det var verkningsfullast för stun
den att hugfästa stadens 300-årsmin-
ne med en temporär utställning för 
hela världen. Men som resultatet nu 
blivit kan man icke undgå att tycka 
att det hade varit ärorikare om Gö
teborg inriktait denna minnesfäst på 
bestående gärningar som i framtiden 
kommit dess egna invånare till verk
lig nytta och gagn. 

6fter följan 9 värt* 

Den sjukstuga i Arjeploug i övre 
Norrland, som tillkommit på initia
tiv av ett antal damer i Göteborg 
och — till betydande del — genom 
av dem lämnade penningemedel, har 

dagarna högtidligen invigts och sy
nes, där den står, mana även andra 
Sveriges kvinnor att på liknande sätt 
komma de norrländska ödebygderna. 
+i'll hjälp. 

Av särskilt intresse för kvinno
världen är det till sjukstugan anslut
na förlossningsrummet, vars välbe
hövlighet man förstår, om man tän
ker på de oerhörda avstånd man i 
dessa trakter måste räkna med, och 
vilka ofta göra det omöjligt att till
kalla hjälp av barnmorska eller lä
kare. 

Man har bett oss fästa kvinnovärl
dens uppmärksamhet på, att något 
som skulle vara synnerligen välkom
met för särskilt sjukstugans yngre 
patienter är bilderböcker och ung
domslitteratur, god och läsvärd. 

Gåvor av detta'slag emottagas med 
nöje av fröken Helene Bonnier, adress 
Kungsportsavenyen 6, Göteborg. 
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Kungstorget. 

Bör man fordra mer av 
kvinnan än av mannen? 

Av PORTIA. 

En högt aktad medarbetare 
har tillställt redaktionen ne
danstående tankeväckande ar
tikel, vilken med sitt alltid 
brännbara ämne torde giva 
upphov till en livligare of
fentlig debatt mellan våra lä
sare. På det att denna må bli 
så litet personlig och -så myc
ket saklig oe'h allmängiltig 
som möjligt tillåtas gärna 
eventuella insändare att i lik
het med inledarinnan bevara 
sin anonymitet. 

Ännu minns jag så tydligt den där 
kvällen i mitt föräldrahem,, när en av 
våra gäster — en icke alltför ung 
notarie — vid smörgåsbordet höjde 
sin sonora stämma och yttrade "Jag 
för min del sätter då inte kvinnan 
högt!" Naturligtvis kände jag in
stinktivt den missaktning för kvin
nan i moraliskt hänseende, sam låg i 
hans ord, och efter en blick omkring 
mig på de församlade — hans och 
mina föräldrar och syskon — slun
gade jag harmset fram: "Nåja, det 
är i alla fall inte vidare rekommen
derande för dig själv, ty du nöjer dig 
med ett illa valt kvinnligt umgänge!" 
— Jag var mycket ung på den tiden 
och tystnaden omkring mig blev 
stor —• 

Sedan dess ha många år förflutit, 
men den där känslan av harm har 
ännu rika tillfällen att flamma upp 
inom mig — särskilt när talet faller 
på kvinnans moral jämförd med 
mannens. När jag omtalar, att jag 
är barnavårdsman, förstår var och en 
att människor, med vilka jag sam

manträffar såväl i tjänsten som i 
privatlivet, ofta finna sig föranlåtna 
att uttala sig just i den frågan. Och 
deras omdömen om kvinnan äro ej 
mindre hårda än notariens. I själva 
verket tycks hela samhället vara ge
nomsyrat av den åsikten, att kvinnan 
har den största skulden till det mo
raliska förfall, som råder i världen. 
Det talas alltid vitt och brett om den 
"lättsinniga Eva" och om den "stac
kars, svage Adam", vilken av natu
ren är förutbestämd till att smaka 
på den frukt, som den "sluga Eva" 
bjuder honom. Sällan finner någon 
att Adam är en ynkrygg, när han 
äter av den frukt, som blivit honom 
strängeligen förbjuden. Man reson-
nerar i stället som så, att då den er-
bjudes honom, så kan heller ingen 
förvåna, sig över att han äter — i 
synnerhet som det icke blir han själv, 
utan i stället Eva, som får bära de 
svåraste följderna av bådas olydnad! 

Som sagt, Allmänna Opinionen de
lar avgjort notariens mening om kvin
nans relativt låga moral och när man 
tänker efter, är kanske detta rätt na
turligt. Icke därför, att varje män
niska, som närmare kommer i kon
takt med livet, måste komma till den 
åsikten. Nej, ingalunda, därför! Utan 
därför, att vårt samhälle ännu bär en 
den manliga självhävdelsens prägel. 
Allmänna opinionen hyllar gärna vid 
sina domslut den enkla regeln: Makt 
är också rätt! Och så blir det na
turligtvis ständigt Eva, som får stå 
vid skampålen, medan Adam går 
jämförelsevis fri! 

Att det alltid finnes fullt upp med 
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kvinnor glatt redo att i likhet med 
männen — ja, ibland ännu mycket 
beredvilligare än de — bryta staven 
över sina systrar är i alla fall ett 
ganska anmärkningsvärt faktum. 
Man väntar gärna, att hos en kvinna 
finna förståelse för andra kvinnor 
eller åtminstone en brinnande önskan 
att förstå dem. Men så är dock i 
allmänhet icke förhållandet. Visst 
är det ju mänskligt, förstås, att en 
moder —• låt vara i missriktad mo
derskärlek —• alltför gärna ursäktar 
sin son på bekostnad av den kvinn
liga motparten, som då gärna fram
står i en yttrest mörk dager eller att 
en hustru gärna häver även mannens 
del av skuldbördan över på den kvin
na, tillsammans med vilken han be
dragit henne själv. Ty detta kan 
anses vara en handling av ren själv
bevarelseinstinkt. Men att massor av 
kvinnor — icke ursäktade av sådana 
skäl —- kritiklöst bidraga till en 
skev uppfattning om verkliga för
hållandet och ge männen ett kraftigt 
stöd i deras självhävdelse, det är icke 
blot orätt, utan även okvinnligt. 

Okvinnligt, sade jag! Men vad är 
då kvinnlighet? 

Tvenne slag av kvinnlighet, som 
blott sällan sammansmälta, har jag 
själv kunnat konstatera. 

Tusende kvinnor i vårt land van
dra lyckliga oe'h förnöjda den breda 
vägen, ty de äro alla iklädda den 
kvinnlighetens behagfulla dräkt, som 
den manliga smaken föreskriver. Har 
ni sett den dräkten? Icke? Jag tror 
mig kunna beskriva dess mest typi
ska kännetecken sålunda: Materialet 
är ett slags gyllenglänsande tyg, vari 
mannen evigt skall kunna spegla sitt 
eget anlete, helst förstorat, förskönat 
och förhärligat — i alla händelser 
betydligt retuscherat ! 

Nåja, detta var kanske en smula 
elakt sagt, men är det inte någon 
sanning däri, månntro? Att utan 
kritik skatta åt den s. k. Allmänna 
Opinionen, även om minsta eftertan
ke utvisar, att manlig egoism satt sin 
prägel därpå, anses nu en gång så 
otroligt mycket kvinnligare och blyg
sammare än att s. a. s. riva av sig 
Allmänna Opinionens färgade glas
ögon och ta sig en grundlig titt på 
den förhärskande moralen och själv 
bedöma, vad som är vitt (om vitt 
verkligen existerar!), svart eller 
—• "grådaskigt" ! 

Men ännu ett slag av kvinnlighet 
har jag — Gud ske lov — kunnat 
konstatera! Jag vill kalla den "sann 
kvinnlighet". Intuition är dess källa 
och kärlek dess väsen. Den uppen
barar sig, varhelst en kvinna i sann 
moderlighet kämpar för de svaga och 
rättslösa mot okunnighet, våld och 
lögn — för kunskap, broderskap, 
barmhärtighet och sanning! 

Av denna sanna kvinnlighet — 
gudomlig och evig — finnes en gni-
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sta inom varje kvinna. Må 
mänsklighetens bästa växa sig 
och ge sig många välbehov ig* 

tryck - och då även 
värdering i människou niiska 
av mannens och kvinnans m 
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plikter och ansvar. mofev«r» 
sedlighet måste komma a ^ 
individens faktiska möj n(}e 

bärkraft, utan att ^ ̂  ur, 
göres vid könets moj „ ^Uniän-
minnes tider självtagna « prjvile* 
na medvetandet inpwn ^vaI\igå 
gier. Detta är ett av « fyliaS, 

villkor, 
om ett höjande av - dliga to-
och en förbättring av de kunl]a 

huvud taget skall 
nen över 

tänkas. 
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Ceater. 

strame och 

främlingen.'' 

Lonnsbergstcatcrtis nya pjäs. 

Återspeglar detta verkligen män

niskolivet? 
Frågan tränger sig oemotståndligt 

pi eu vid åskådandet av det drama 
"Splrarne och främlingen", som Lo-
nsbergsteatern i Göteborg upptagit 

få sitt program. 

Första akten visar en förlustelse
lokal med foyern närmast rampen 
«h därintill, bakom undandragna 
sammetsdraperier, en balsal där nu. 
inpå småtimmarne, en maskerad med 
åns, flirt och dryckjom som bäst på-
går. 

Man ser här männen av värld (i 
mer eller mindre grad) tillsammans 

en synnerligen demokratiserad 
«k förenklad halvvärld röra sig och 

(SfAr TAPIS3HRP 
fly „ DETALJ 
C!H Ö. Hamng. »1.1 tr 

INI AB g 
Gardiner 

Portierer 

(Eftertryck förbjudes). 

Lilitb. 
R O M H ^  

Av Slovenes ptevfcim. 

Auktoriserad översättning av 

Margareta Ileijkel. 

Fr 23 

L^\Ames var den första som bröt 
en' "^ennes stämma var kall 

då hon konventionellt sade: 
skat förstod har ni ön-
Hjg ^ med mig. Jag vet 

e„ aran att känna er. 

let att^a^a<^e ^enne synbar svårig-
>VmbJala oc^ stod klart för 
liûgen 

n ,S' fru Ames och främ-
«ndra 

C U voro obekanta för var-

ßj] I" 
len I))- som °m den unge man-
•stört *1Vlt både överraskad och be-over 

ja 
et mottagande han fått. 

' aS trodde att jag skulle bli 

konversera varandra med all den fri

het, som kan väntas vid en tillställ
ning av denna art, där man efter all
män överenskommelse givit sin säm
re människa lösa tyglar. 

Irland den tvetydiga kvinnopubli
ken, ^ vilken tycks bestå av gatans 
nattfåglar, rör sig även en täck, av 
allt att döma ren och oskyldig ung 
familjeflicka, Cordula, dotter till en 
hänsomnad general, von Gallas. Hon 
har lörts hit av en väninna, en annan 
ung flicka av utpräglad hetärtyp. 
Det är författarens väl bevarade hem
lighet, hur bekantskap och vänskap 
kan existera mellan två flickor ur så 
skild miljö och av så grundolika 
läggning liksom även hur ett barns
ligt och oskyldigt väsen som Cordula 
kunnat få lust att besöka en så tvi
velaktig tillställning ,som denna och 
att efter ditkomsten icke erfara häp 
nad o. avsky utan tvärtom med välbe
hag dröja kvar i denna förgiftade, 
smutsiga atmosfär. Än mer, förfat
taren, österrikaren Frank, låter hen
ne under maskeraden göra intim be
kantskap med "Främlingen", en ro
bust karl, väl ett tiotal år äldre än 
hon själv. Hon vet icke vem han är, 
hon vet ingenting om hans person el
ler föregåenden, men hon "känner", 
att han är god och ädel, en riddare 
utan fruktan och tadel, en man allt
så i vars stora starka hand ett litet 
oskyldigt flickebarn med trygghet 
kan lägga .sitt varma oerfarna hjärta. 
Utvecklingen sker så raskt, att Cor 
dula och Främlingen efter ett par 
timmars bekantskap växla både kär-
leksbedyranden och kyssar. 

Maskeraden är slut och deltagarne 
avlägsna sig par efter par. De enda 
som dröja kvar på scenen äro "Den 
gamla herrn" och En skurgumma, 
som kommit för -att göra ren lokalen 
till morgonens nykterhets- och sed
lighetsmöte. De äro halvt om halvt 
mystiska figurer med tydlig hemorts
rätt i avgrunden. Den ene är en 
gammal förnäm roué, den andra en 
åldrig, f. d. hetär. Det är något fa
sansfullt i deras viskande tankeut
byte om vad de nu föreha alla dessa 
ungdomar, som nyss befolkade för
lustelselokalen, och åtminstone den 
kvinnlige åskådaren känner en brin
nande åstundan att gå upp på scenen 
för att med sand, såpa och rotborste 
skura denna gemena representant för 
kvinnosläktet en smula ren invärtes. 

Andra akten spelar någon månad 
längre fram i tiden och på en solig 
utvärdshusveranda. Man ser här ge
neralskan von Gallas, hennes båda 
döttrar Cordula och den något äldre 
Judith, dennas fästman, doktor Hoff 
meister samt Främlingen, vilken in 
troducerats i familjen och under hö
viska former öppet gör Cordula sin 

kur. 

Man har under aktens olika scener 
tillfälle att höra de tre damerna Gal
las lovsjunga Främlingen, hans god 
het, hans älskvärdhet, hans ridder
lighet, som måste tillförsäkra honom 
allas kärlek, samt vidare att bevittna 
ett gräl angående honom mellan Ju
dith och hennes av svartsjuka marte-
rade fästman, vilken slutligen efter 

Meddelande till våra kunder! 
^—-y /i titiåla oss härmed meddela nära ärade kunder, ali 

 ̂ oi rtu mollagil slora sändningar az> höslens sista 
nyheler i lealer-, sällskaps- och promenadskodon från väl
kända fabrikaler, och inbjuda vi vördsaml intresserade kun
der all ulan köplväng bese våra ni/heler. 

'37Zodellerna äro utställda i våra skyltfönster. 
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att ha slungat sin förmodade rival så 
pass starka ord som "skurk" och 

bedragare" i ansiktet i vredesmod 
slår upp förlovningen och går. Främ-
lingen anhåller hos generalskan om 
Cordulas hand och det förekommer 
därefter i Judiths närvaro ett lidelse
fullt kärleksutbrott mellan de båda 
nyförlovade. Den bröstsjuka Cordu
la, .som gripits av dödsaningar bön
faller Främlingen att få tillhöra ho
nom redan samma dag och, alltjämt 
med Judith som åhörare, avtalas ett 
hemligt möte. Det ligger något 
oblygt, otroligt, skriande osant över 
denna scen liksom över den närmast 
följande då Judith, bliven ensam med 
"Främlingen", kysser hans hand och 
ännu med Cordulas av dödsfruktan 
och passion genomandade ord ljudan
de i sina öron bekänner sin egen kär
lek till honom och sin avund mot 
systern som skall få hänge sig åt ho
nom. 

I tredje akten, ett halvår därefter, 
är Cordula död. Hon har dött i 
främmande land, där hon sökt bot 
för :sin lungsjukdom, och hennes mor 
och syster ha nu tillsammans med 
Främlingen återvänt hem. 

I ett gemak med vitklädda möbler, 
där allt verkar begravning, och där 
den döda Cordula representeras av en 
del raseffekter, tackar generalskan 
troskyldigt och med gripande ord — 
pjäsens bästa och starkaste scen! — 
Främlingen för den rena kärlekslyc
ka han skänkt hennes döda barn. Hon 
går, och Judith, i vars inre ljudet av 
begravningsklockorna ännu borde 
dröja kv.ar, kastar sig driven av sin 
lidelse i hans armar med bön att få 
bli hans älskarinna. Han värjer sig, 
återförvisar henne till fästmannen 
och då ingenting hjälper, yppar han 
sitt livs hemlighet. Han är "en för
tappad själ", han står utanför mänsk
ligheten, han kan icke älska någon 
annan än sig själv. Han:s godhet 
och ridderlighet äro spel och bedrä
geri. Förgäves söker han medels 
dem riva ned den hårdhetens mur, 
som skiljer honom från andra män
niskor och som gör honom till en 
ensam man. Han har aldrig känt nå
got för Cordula, och Judith skulle 
icke betvda mera för honom än vil

ken gatflicka som 'hälst. Av hans 
självbekännelse drives Judith kvidan
de steg för steg tillbaka och flyr till 
sist ur rummet. Slutligen avlägsnar 
sig även Främlingen med orden: Jag 
är färdig —- här! 

Hela detta skådespel verkar hop-
gjort, orimligt, oäkta, sjukligt, oin-
télligent. Det skrämmer icke, det 
berör icke hjärtat, det manar icke 
till självrannsakan, och väcker en
dast leda. 

Att vi så utförligt som skett be
handlat denna pjäs är för att oppo
nera mot det beljugande och illa be
ryktande av kvinnan, som här äger 
rum och som kan både skada det 
kvinnliga anseendet och bidraga till 
att demoralisera den kvinnliga ung
domen. 

Det finns, som var man vet, kvin
nor av lätta seder, men här indragas 
i spelet på ett komprometterande och 
nedrivande sätt representanter för 
en av de bästa och allra viktigaste 
kvinnogrupperna, nämligen familje
flickan, av vars rätta och ansvars
fulla uppfattning av kärleksproble
met familjelivet och därmed även 
samhällslivet ytterst beror! 

Om pjäsen verkade frånstötande 
måste å andra sidan ett oförbehåll
samt erkännande lämnas det förträff
liga utförande flertalet roller fick. 
Främst nämnes hr Carl Ström som 
Den gamle herrn, vidare fröken Nai
ma Wifstrand, den kända • operett-
divan, här framgångsrikt debute
rande som karaktärsskådespelerska i 
Jtidiths alltför litet mänskliga roll, 
fröken Sjöblom som modern, hr Ar
vedsons Hoffmeister, styckets enda 
sympatiska mansgestalt, Ingegerd 
Olson som Skurgumman och Anna 
Carlstens Cordula. 

I. D. 

Jag tror, att män, som hade varit 
värdia ett bättre öde, genom bristen 
på bekantskap med goda och älskli
ga kvinnor sjukna och dö som gräs 
i torka, under det att en livgivande 
blick från en god kvinna hade varit 
såsom vårregn och som'mardagg. 

M. Goldschmidt. 

iur 
skyddar man 

sia mot vinter 
sjukdomarn?? 

6n läkares råd. 

Vintern är nära och med den vin-
tersjukdomarne. Med anledning där
av och till tjänst för våra läsare 
återgiva vi här nedan vad en läkare, 
d:r Kreutchmann, har att säga i sa
ken: 

Den ohälsosammaste tiden hos oss 
är vintern och det tidigaste skedet av 
våren på grund av de förkylnings
sjukdomar och katarrer, som då lätt 
uppkomma och icke sällan visa sig 
både elakartade och envisa, skriver 
den ovannämnde tyske läkaren. Vis
serligen kan man även under som
marmånaderna-genom grov vårdslös
het ådraga sig en förkylning, ,men 
sjukdomsförloppet tager då i vanliga 
fall ett lyckligare förlopp än under 
den kalla årstiden. 

Att just denna tid är så prövande 
för vår hälsa beror givetvis på den 
långvariga kylan, vilken påtvingar 
oss ett synnerligen ohygieniskt lev
nadssätt med de flesta av dygnets 
timmar tillbringade inom fyra väg
gar. 

Människokroppen kan utan skada 
fördraga, ej blott stark värme och 
stark köld utan även snabba över
gångar från det ena till det andra. 
Vi kunna t. ex. utan olägenhet från 
vår starkt uppvärmda bostadslägen
het gå ut i den bistra vinterluften. 
Temperaturväxlingen blir skadlig 
först genom närvaron av vad vi kalla 
drag, särskilt om detta träffar någon 
ömtålig del av kroppen. Faran blir 
ännu större om den kalla genomträn
gande luften träffar en svettig 
kroppsdel, och ej mindre riskabelt är 
att vila ut på ett kallt ställe efter 
förutgången kroppsrörelse, vilken ta
git hjärtats och lungornas kraft 
strängt i anspråk. I alla dessa fall 
inträder en rubbning i blodomloppet, 
varvid vissa delar av kroppen över
svämmas med blod, under det andra 
utsättas för en motsvarande brist på 
blod. Om denna omloppsrubbning 
åter snart utjämnas uppstår inga vi
dare följder; i motsatt fall inställer 
sig oundvikligen en katarr. 

Förkylningens följder visa sig an
tingen i själva den för kölden utsatta 
kroppsdelen eller, vilket oftare in
träffar, i den del av organismen som 
är svagast hos individen i fråga. Så-

SIDENHUSETS Manufaktur= 
A v d e l n i n g  

TT-i-i Klädningstyser Q40 VIlr» ^ar?cain VIlû Matelassé för Kläd-
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ORREFORS 
har uppnått internationellt, erkän
nande för sina graverade konstglas. 

Materialets egen charm, gedigen 
konstnärlighet i form och utsmyck
ning jämte alla grader i prislägen, 
ha åt Orrefors konstglas skapat 
en berättigad popularitet. 

På begäran göras av konstnärerna 
S. Gate och E. Haid förslag till 
hedersgåvor, anpassade efter visst 
prisläge, med inkomponerade de
dikationer, monogram, vapen etc. 
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som den mycket ofta förekommande 
lung- och struptuberkulosen, bröst
katarren, lunginflammationen, ost
man m. m. bevisa äro andedräktsor
ganen i sin helhet lättast utsatta för 
sjukdomar. Därför kunna också ho-
.sta och katarr uppstå utan vidare, 
även om förkylningen drabbat nå
gon annan del av kroppen, t. ex. föt
terna eller underlivet. Andra sjuk
domar som uppstå av förkylning äro 
isynnerhet s. k. reumatiska åkommor, 
de med flygande nervsmärtor för
bundna sjukdomarna i muskler och 
ledgångar, talrika magsjukdomar 
samt ej minst näs- och öronkatarrer. 

I fråga om en förkylnings skötsel 
göra de flesta människor sig skyldiga 
till den mest tanklösa vanvårdnad. 
Då flertalet fall reglera sig själva 

Nu inkommers 
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Viktor Svenson & Go. 
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(Mitt för Domkyrkan). 

J 
vänligare mottagen, sade han slutli
gen i surmulen ton. Jag beslöt att 
fara hit för att med egna ögon över
tyga. mig om vad jag hade att vänta. 

Fru Ames svarade icke, utan böj
de endast stelt på huvudet. Det vål
lade honom tydligen svårighet att 
förstå den stela köld, som vilade'över 
hennes ansikte och hela hennes vä
sende. Han föreföll nervös och oro
lig. Slutligen sade han: 

Jag har varit sjuk — ni kanske 

känner till det? 
Hans röst var klagande, men fru 

Ames' stämma var lika kall som 

förut, då hon svarade: 
_ Det har jag hört berättas. Är 

det något jag kan göra för er? 
Han höjde på axlarna och svarade 

kort: 
Om det är allt vad ni har att 

säga mig, då tror jag inte, att ni kan 
göra någt för mig. Det enda jag 
tycks ha att göra är att avlägsna 

mig. 
Fru Ames förblev lika avvisande 

men Simmonds skarpa blick uppfat
tade att hennes krafter voro nära att 
övergiva henne. I lickan skyndade 
fram till den gamla damen i samma 

ögonblick som den unge mannen bjöd 
denna sin arm till stöd men häftigt 
blev tillbakavisad. Han drog sig till
baka då fru Ames skälvande kläng
de sig fast vid Simmonds arm. 

— Vill icke frun gå upp till sig, 
viskade kammarjungfrun. 

Under tiden hade den unge mannen 
närmat sig dörren. Han vände sig 
ännu en gång om stödjande sig med 
ryggen mot dörrposten. 

Han var mycket blek och då dags
ljuset nu skarpt belyste hans ansikte 
såg han mager och medtagen ut. De 
blåa ögonen hade ett bönfallande ut
tryck som starkt inverkade på Sim
monds lättrörda hjärta. 

— Ni behöver icke gå härifrån, sa
de han i en ton, som skvallrade om 
att han kände sig sårad. Det är na
turligtvis jag, som .skall avlägsna 
mig. Jag ämnar icke vädja till era 
känslor eller påminna er om, att det 
var en tid, då ni icke behandlade mig 
med denna köld. Jag vill icke tränga 
mig på. Livet har varit hårt mot 
mig, och jag är van vid motgångar. 
Men en sak har jag emellertid lärt 
mig, och det är att inte stanna kvar 
där jag är ovälkommen. 

Han öppnade dörren utan att dock 
gå ut genom den, och Simmonds som 
tyckte, att ingen kvinna i världen 
skulle kunna motstå en sådan väd
jan, väntade varje ögonblick att hen
nes fru skulle be honom stanna. Men 
fru Ames sade icke ett enda ord. 
Alltjämt stödjande sig på kammar
jungfruns arm stod hon med böjt hu
vud, så att det var omöjligt att se 
hennes ansiktsuttryck men hennes 
bröst höjdes och sänktes på ett sätt 
som vittnade om stark sinnesrörelse. 

-t- Åh, låt honom inte gå på det 
sättet, viskade Simmonds nästan med 
en snyftning, men fru Arnes förblev 
tyst. 

Den unge mannen gjorde ingen min 
av att vilja utföra sin hotelse utan 
stod med handen på låsvredet, tyd
ligen rörd över Simmonds försök till 
medling. Det var också till henne 
han vände sig, då han nu yttrade: 

—t Ville ni vara snäll och säga till 
fröken Ames att jag mycket gärna 
skulle önska tala med henne, innan 
jag beger mig av. 

Fru Ames rätade på sig. 
— Nej, utbrast hon skarpt, det lå

ter sig icke göra — jag motsätter 

mig det på det allra bestämdaste. 
Den unge mannen betraktade den 

gamla damen med en blick av slug
het och vände sig därefter åter till 
jungfrun: 

—- Vill ni underrätta fröken Ames 
om att jag strax ämnar avlägsna mig, 
men att jag dessförinnan gärna ville 
tala ett ögonblick med henne. 

Simmonds såg frågande på fru 
Ames: — Får jag lov att gå efter 
henne. Ack låt mig få lov att göra 
det! Då den gamla damen icke sva
rade gick främlingen tillbaka in i 
rummet. 

—-Jag skall se till er fru, medan 
ni är borta, sade han och gav Sim
monds en så vänlig blick, att denna 
kunde gått till världens ände för 
hans skull. Han bjöd fru Ames sin 
arm. 

Men den gamla damen ryggade 
tillbaka och viskade ångestfullt: 

— Hjälp mig upp på mitt rum, 
Simmonds. 

Flickan gav den unge mannen en 
lugnande blick och sade brådskande: 

— Jag skall meddela fröken Ames 
er önskan. 

Därefter hjälpte hon fru Ames ut 
ur rummet och stängde dörren. 

De hade knappast hunnit ut i kor
ridoren, förrän fru Ames krafter 
övergåvo henne. Alldeles förbi sjönk 
hon ihop i kammarjungfruns armar. 

—• Släpp inte efter — försök att 
hålla uppe krafterna ett ögonblick 
så är frun på sitt rum- igen, bad Sim
monds. — Ah, gudskelov, att fröken 
är här, tillade hon i en helt annan 
ton, då Lilith kom ut från matsalen. 

— Vad står på? frågade den unga 
flickan. Är mamma sjuk? tillade 
hon i ängslig ton. 

Simmonds skyndade sig att förkla
ra vad som hänt: — Det kom en 
herre, fröken, en herr Smith. Det 
har varit för mycket för frun. Han 
frågar om fröken inte vill ta emot 
honom. Han är i vardagsrummet. 

Under det att jungfrun yttrade 
dessa ord möttes de båda damernas 
blickar med ett egendomligt uttryck. 
Dçt var som sade denna ömsesidiga 
blick, att nu var det kritiska ögon
blicket kommet. Simmonds var så 
intresserad, att hon, då fru Ames vi
skade: — Jag går med dig! utan vi-
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Z A N D  E R - I N S T I T U T  E T  
i Oamla Högskolan (Södra Vägen 1) 
Tel. 16311 Tel. 16311 
bör ingå i Edra dagliga vanor. 
Moderna ljusbad, Massage. 
Öppet dagligen från 7 f. m.—8 e. m. 

Damgymnastik 10 f. m.—12 midd.g 

Extra prima 

DAMKLÄDE 
Dameskimå, Mocka och Matelassé 
i ett flertal moderna färger utsäljes 
billigt direkt från lager. 
S .  E  r i e s  o n ,  K l ä d e s l a g e r .  

Kungsgatan 32, 2 vån. 

Bråsth8 Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

REKOMMENDERAS. 

Smakfulla Kransars 
från 

. Hilda Henrikssons Blomsterhandel 
Ö. Husargatan 37 

Tel. 4250 

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. 

inom några få dagar, bryr man sig 
i allmänhet ej om att vidtaga några 
särskilda läkande åtgärder utan över
lämnar besväret åt naturens egen 
kraft. Sant är att det icke är nöd
vändigt att anlita läkare vid varje 
enkel snuva eller katarr, men klokhe
ten fordrar dock, att man skall ägna 
noggrann -omvårdnad även åt en 
skenbart obetydlig åkomma. Ty å 
ena sidan är behandlingen av en nyss 
utbruten förkylning så enkel att vem 
som helst bör kunna rå med den, å 
andra sidan kunna ofta återkomman
de förkylningar efter hand urarta 
till svåra sjukdomar. 

En egendomlighet med alla förkyl-

Alla 
uppskatta, 

grund av dess mör-

het och delikata smak, vårt 

KNÄCKEBRÖD. 
Handbakat kvalitetsbröd, oöver

träffat i fråga om mörhet 

och delikat smak. 

Försök det 
nästa gång 

Till salu 
i speceri-

Till salu 
i speceri
affärer affärer 

en övergående lindring, ej någon 
verklig förbättrig. Denna kroniska 
bronchialkatarr är ej blott en besvär
lig åkomma, därför att den nästan 
aldrig lämnar den angripne i fred för 
hosta, den är även direkt farlig, eme
dan den gynnar uppkomsten av and
täppa och lungförtätning samt med
för en förtidig död, merendels genom 
lunginflammation. Under sådana 
förhållanden inses lätt, att en ända
målsenlig behandling av förkylning 
är liktydig med en förlängning av 
livet. 

Som vid alla sjukdomar är det 
även lättare att förebygga uppkom
sten av katarrer än att bota, redan 
utbrutna sådana. En härdad upp
fostran är i detta hänseende av stör
sta betydelse, men även äldre perso
ner kunna genom en försiktig härd-
ning undanrödja förefintliga anlag 
för katarr, vilka alltför ofta ha sin 
grund i kroppens förvekligande. Men 
en nödvändig förutsättning är, att 
man ej får påbörja en sådan härd-
ning, allra minst i kraftigare form, 
vid en redan utbruten förkylning. 
Härdningen bör helst företagas un
der den varma årstiden, vid ju yngre 
år dess bättre samt steg för steg med 
iakttagande av ett visst lagom. Som
martiden äro korta kalla bad ett för
träffligt härdni 11 gs medel t. o. m. för 
äldre personer, varvid man dock bör 
akta sig för drag samt söka att ge
nom kraftigt frotterande eller god 
motion efteråt återfå tillräcklig 
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Lär  Edra  små 
att det är av den största vikt att alltid 
se snygg och fin ut om fötterna. Här
till fordras två saker : för det första ett 
par hela skodon, för det andra ett par 
välvårdade skodon. Med välvårdade 
menas att de dagligen putsas med 
VIKING skokräm — den enda skokräm, 
som Ni stannar för sedan Ni en gång 
provat den. Viking skokräm förlänar 
skodonen en hög, smetfri glans på 
kortaste tid med minsta arbete. Viking 
säljes överallt. 

EKSJR.OMS „ 

JJIÔTMJOL 
OR.EOKO KEM.-TEKN. FAD M H 

G r t u N O A p  t a s s  

A/B. Göteborgs-Knäckebröd © Göteborg. 
VALLGATAN 16 TEL. 4817. 

ningssjukdomar är att mottaglighe
ten för dem tilltager ju oftare de fö
rekomma. Den som ofta hemsökes 
av snuva och katarr -torde hava i min
ne, att de tidigare förlöpte vida lin
drigare, och att de allt efter som åren 
gått utbrutit av allt ringare anled
ningar och varit allt envisare och av 
en allt mera svårartad karaktär. Det 
finns tusentals människor, som hela 
vintern och våren igenom ej bliva 
fria från katarr, ja, som till och med 
under den varma årstiden blott känna 

kroppsvärme. Även rätt tagna ång-
bad med kall dusch, varvid kroppen 
lättast vänjer sig vid stora tempera
turdifferenser, äro förmånliga för 
detta ändamål, men • få ej användas 
av personer, som lida av hjärtfel eller 
hava anlag för kongestioner. 

Vad klädedräkten beträffar bör 
den så noga som möjligt anpassa sig 
efter väderlek och temperatur. I 
regel gå vi alltför varmt klädda. Sär
skild uppmärksamhet bör ägnas 
klädfrågan under vårarne, vilkas vä
derleksförhållanden äro i särskilt hög 
grad riskabla. 

Lika viktigt som det är att hålla 
fötterna torra och varma är det att 
vänja sig andas genom näsan, vilken 

IClCC to IXI iCJ SL I*© kan Ni köpa än under vår stora 

. , °eh„ , . Oktober=Utf örsäl j ning 
icke battre sm.uP>gir. 

A. -B. CARL JOHNSSON 
2 KUNGSTORGET 2. 

spelar rollen av ett filter, som ej 
blott upptager en mängd skadliga 
beståndsdelar ur luften, såsom damm 
och dylikt, utan även uppvärmer den, 
innan den inkommer i de inre ömtå
liga luftvägarne. 

Allt som befordrar en livlig blod
cirkulation och svettavsöndring är 
ägnat att bekämpa en förkylning. 
Sättet hur detta åstadkommes är rätt 
likgiltigt, man kan tillgripa, kropps
arbete, massage i förening med ång-
eller varmluftsbad eller dylikt. När 
man kommit i svettning, bör man 
omedelbart uppsöka sin varma säng 
och där underhålla svettningen. 

Den kroniska luftrörskatarren be
ror ej på yttre orsaker, utan är hu
vudsakligen att anse som en följd 
av kroppssafternas beskaffenhet. När 
avsöndringsorganen arbeta på ett 
bristfälligt sätt, hopas i kroppen en 
del avfallsämnen, vilkas- avskiljande 
då måste ske från andra delar. Slem
hinnorna, särskilt de i lungor och 
luftrör, få ofta åtaga sig detta upp
drag. Detta medför att korpulenta 
personer, hos vilka hjärt- och njur-
verksamheten i regel icke är tillfreds
ställande, ofta hemsökas av plåg
samma katarrer, ehuru de på det om
sorgsfullaste akta sig för allt vad 
förkylning heter. 

Rökare som tillbringa en betydan
de del av dagens timmar i rökfyllda 
rum besväras ofta av en envis katarr 
med ständig retning till hosta. En 
betydande lindring, kanske full häl
sa, skulle kunna påräknas genom ett 
avstående från rökningen. För inbit
na rökare måste emellertid en sådan 
försakelse synas alltför påkostande. 
Ett icke så effektivt men dock utom
ordentligt gott medel är att genom 
flitig luftning hindra rökens kvar-
stannande inne i rummen. Framför 
allt bör man undvika att sova i en 
med tobaksrök mättad luft. 

Kvinnans väsende. 

En författare skriver apropos vis
sa länders kvinnor: En fransk kvin
nas kärlek räcker i regel till smekmå
nadens slut, engelskan älskar sin man 
hela livet igenom, den tyska kvinnan 
älskar sin make för tid och evighet. 
Den franska modern tar sin dotter 
med på bal, den engelska i kyrkan, 
den tyska modern däremot undervi
sar sin dotter i köket. Den franska 
kvinnan har esprit och inbillnings-
kraft, den engelska har smak, den 
tyska blygsamhet. Den franska kvin
nan pladdrar, den engelska talar, den 
tyska tiger helt stilla. 

Den spanska kvinnan dräper sin 
älskare av svartsjuka, den franska 
kvinnan dräper sin rival, den tyska 
resignerar helt enkelt, samtidigt med 
att hon gifter sig med den förste 
bäste. 

VoUmers-JMeetbs Césalong 

upptager på allmän begäran av pu
bliken sina dagliga eftermiddagskon
serter, 1/2 5—6, med särskilda fa
miljekonserter — förstärkt orkester 
och extra utsökt program — varje, 
lördagseftermiddag vid samma tid. 
Asti dirigerar! 

Man hade icke tänkt fortsätta med 
dessa musiktillställningar, men deras 
popularitet har visat sig vara så stor, 
att man icke velat bereda allmänhe
ten den verkliga missräkning, som en 
indragning skulle utgjort. 

. »^borgs 

«SSSfia, 
Dilliga prispr 

Sko, 
som passar Eder i såväl elegi 
som bekvämlighet, finner Ni ^ 

ans, 
1 allti<i V0, 

SÖDRA LARMGATAN lo 
Linnégatan 11. Karl Gustafsg, 'ätan 5£ 

Praktisk Friluftsskola 
med pension öppnas på vårsidan i 
Alfhem. Språk, slöjd m. m. Begär 
prospekt fr. Kvinnornas Tidning, G-bg. 
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BREVLÅDA. 
"För gammal". Tragiskt! Vi kän 

na djupt med och för Kr och s!i'ol, 

icke glömma den för tyvärr rätt mån 
gen aktuella frågan i våra Spalter 

Entusiasmerad. Vi blevo det ock
så vid genomläsandet av Eder char
manta skrivelse. Hjärtevarmt tack! 

K—a N—g, Malmö. Då har Xi 
haft otur i livet. Ari känna lyckligt
vis andra kvinnor, som även förtjäna 
att bli ihågkomna av den som vill 
tala i "kvinnlighetens namn". 

Gammal prenumerant. Tyvärr 
kunna vi icke erinra vilken artikel 
Ni åsyftar, i annat fall hade vi mer 
än gärna stått Er till tjänst. 

Kvinnlig företagsamhet. Vi ge vå
ra varmaste välgångsönskningar. 

Hyresgäst. Ni har tydligen beta
lat det 'hela alltför dyrt och hör råd
fråga jurist om ej rättelse står att 
vinna. 

l i G E L B R E H  
Vä 1 g ö pa nde 

Väl smakand© 
Oö veptpäffad 

A.-B. Karamellfabriken Engelbrekt, Örebro. 
Säljes överallt i  påsap om 1 hg. à 50 öre, 

Lagligen 
skyddad 

Ende tillverkare 

K 
B E R G M A N S ,  S T O C K U M  

Smakfulla och sköra 

DELIKAT ES S BRÖDSORTER 
Rekommenderas.  I. p. tel .  40928. 

Hrla JMjöllt 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

dare öppnade dörren och följde med 
dem in. 

Herr Smith satt tillbakalutad i 
soffan. Han sprang upp', då dörren 
öppnades och såg forskande på Li-
lith. 

Hon var blek och upprörd men häl
sade dock på den unge mannen på 
ett helt: annat sätt än vad modern 
gjort. Hon gick fram och räckte ho
nom med ett. nervöst leende handen. 
Ett ögonblick tycktes herr Smith be
tänka sig, medan hans blick ofrivil
ligt gled över till fru Ames. 

— Vill ni icke taga mig i hand? 
Det gläder mig att se er, sade Lilith 
med lätt skälvande stämma. 

Den unge mannen trädde henne 
brådskande till mötes, grep hennes 
hand och kysste den vördnadsfullt. 
En blossande rodnad färgade Liliths 
kinder, då hon hastigt drog handen 
till sig och sade: 

— Vill ni inte sitta ner? Ni stan
nar väl till lunchen? 

Den unge mannen såg åter nervöst 
bort till fru Ames, som alltjämt stöd
de sig mot Simmonds arm. Den 
gamla damen upprepade icke dotterns 
inbjudan. 

— Jag är rädd jag inte har tid, 
men hjärtligt tack i alla fall för er 
vänlighet, sade han till Lilith. 

Hans ton var inställsamt artig och 
då nu Lilith tog plats i soffan, slog 
han sig ned bredvid henne och såg 
på henne med ögon, i vilka man kun
de läsa stark rörelse. 

Fru Ames hade under tiden blivit 
stående mitt på golvet. Viskande bad 
Simmonds henne sätta sig, och med 
rynkad panna lät den gamla damen 
tjänarinnan hjälpa sig till en stol. 

Simmonds å sin sida tog inte blic
ken från det unga paret och slukade 
begärligt varje ord de växlade. 

— Ni har alltså inte kommit hit 
att gästa oss? sade Lilith i artig ton. 

Den unge mannen skakade på hu
vudet. 

— Det skulle jag inte ha vågat-, 
svarade han. 

—- Det finns väl inget skäl, var
för ni skulle vara rädd, invände Li
lith vänligt. 

Utan att förstå något spekulerade 
Simmonds vilt över förhållandet mel
lan de båda ungdomarne. Så vitt 
hon förstod kunde man i Liliths 
ansikte icke se en skymt av kärlek 

eller av den glädje, varmed man häl
sar en gynnad tillbedjares ankomst. 
Hon var vänlig, det var alltihop. 

A andra sidan syntes det tydligt, 
att herr Smith hade blivit häftigt 
upprörd vid hennes åsyn. När han 
talade, darrade hans röst av sinnesrö
relse. 

Fru Ames återigen satt med fast 
sammanslutna läppar och tillkastade 
nu och då Lilith en ängslig blick. 
Herr Smith tycktes vara luft för 
henne. 

Det inträdde en lång tystnad efter 
Liliths fråga, vilken tycktes hava 
överraskat icke blott gästen utan 
också fru Ames. Herr Smith gav 
den gamla damen en snabb blick, 
men svarade icke. Fru Ames såg 
frågande på dottern, men sade häller 
icke någonting. 

Det blev Lilith själv som bröt 
tystnaden. 

— Ni måtte väl kunna lita på 
mamma och mig, sade hon vänligt. 
Ni borde väl veta, att vi skulle bli 
glada över att ni kom så snart ni bli
vit tillräckligt stark för att kunna 
göra oss ett besök. 

Den unge mannens röst hade ett 

rört men även förläget tonfall, när 
han svarade: 

— Jag har aldrig tvivlat på någon 
av er, sade han livligt, men jag var 
rädd, att någon förtalat mig hos er. 

— Det skulle inte inverka det rin
gaste på oss, försäkrade Lilith vän
ligt. Det trodde jag. verkligen att ni 
visste. 

— Ni är mycket god! 
De talade med så dämpad röst och 

så hastigt, att Simmonds endast del
vis uppfattade deras samtal. Fru 
Ames satt tillbakalutad i stolen med 
slutna ögon och tycktes varken höra 
eller bry sig om vad som yttrades. 

Det föreföll Simmonds underligt, 
att man tillät henne stanna kvar och 
iakttaga denna dock rätt förtroliga 
tête-à-tête. Visserligen var det sant, 
att hon icke förstod vad man hän-
syftade på med de ord som växlades, 
men hon kunde dock se att båda voro 
byte för en stark sinnesrörelse. Det 
föreföll henne, som om alla tre varit 
glada över hennes närvaro, vilken 
lade ett slags band på dem och hind
rade dem att ge öppet uttryck åt 
känslor, som de hälst ville dölja. 

Det inträdde åter en långvarig 

tystnad efter herr Smiths sista ytt
rande. 

Slutligen frågade Lilith: 
— Bor ni här i trakten? 
— Nej. 

— Alltså fortfarande i staden? 
— Ja, jag kan lika gärna bo där 

som någon annanstans. Jag känner 
mig lika hemlös överallt. 

Simmonds, alltid mycket känslig, 
tyckte att det tonfall varmed han ut
talade dessa ord borde ha kunnat rö
ra en sten, men fru Ames satt allt
jämt som en staty, och Lilith sade 
endast: 

— Så får ni inte tänka. Det finns 
alltid en livsuppgift och ett hem för 
var ooh en som vill arbeta. 

Orden läto avmätta och kyliga. 
Den unge mannen höjde på ögonbry
nen och reste s.ig långsamt. 

— Jag uppehåller visst damerna, 
sade han. Det var mycket vänligt 
att mottaga mig, och jag ber er vara 
övertygade om min tacksamhet. 

För första gången var det en iro
nisk klang i hans stämma. Med cere-
moniös artighet vände han sig till 
den äldre av damerna och räckte hen
ne med en viss osäkerhet sin hand. 

Ak 
REO t STREB AT 

Fru Ames låtsade, som o® 

icke sett den. , 
Farväl, fru Ames, sade h* 

torrt och drog åt sig handen. 
— Adjö, herr Smith. 

(Forts.). 
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skall, för att kunna, 
tvättas om ock om igen 
och ändock se fräsch ut. 
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INNEHÅLL. 
ytlandskrönika i sammandrag. 
Srlj,le och karaktär. Av Marie Louise 

Ingeman. 

ß5r „an fordra mer av kvinnan än av 
mannen? Av Portia. 

flyttning. Av Marianne. 

Helgdagskväll. Av J. A. 
Ur en dagbok. Av E-a B—m. 
Teater. 
Att dansa till maten. 

Lord Bully. Novell. 

Följetong m. in. 

UtlandsKröniha 
i sammandrag. 

Antagandet att det skulle komma 

till en allvarlig borgerlig-socialistisk 

kraftmätning inom engelska parla

mentet har besannats. 
De» förut omtalade "Workers 

Yeekly-aîî'àïen", det nedlagda åta
let mot nämnda kommunisttidnings 
redaktör, Campbell, för att denne 
uppmanat hären till myteri, har dra
gits inför engelska underhuset. Hö
gern framlade därvid en resolution, 
vari regeringen klandrades för att 
den inställt åtalet mot Campbell. 
''Om lagarnes tillämpning på detta 
sätt bleve en politisk fråga, skulle 
rättvisan försvinna!" Det liberala 
partiet nöjde sig med att framlägga 
Ä ändringsförslag av innehåll, att 
® kommitté på tio parlamentsleda
möter skulle tillsättas för att under
söka om åklagaren handlat efter 
e?en övertygelse eller under hemlig 
Påtryckning av regeringen. 

Ändringsförslaget antogs därefter 
me<l 364 röster mot 198. Högern 
röstade med liberalerna. Efter vo-
feringsresultatets tillkännagivande 

"klarade Premiärministern, att par
itet skall upplösas. 
^ det nyval till underhuset, 

So® sålunda förestår, hoppas social-
(e®okraterna få god vind i seglen 

att hänvisa till vad deras re-
uträttat särskilt i utrikespo-

j s t hänseende — den allmänna 
-ningen i de europeiska förhållan-

n"9" 7" sa™^ vad den, återkom-
^ makten, vill göra för att 

a 5°stadsf rågan : "goda och billiga 
b0Jder till alla!" 

Detta £ 
tio] ar onekligen en stark posi-

®en det finns också åtskilligt 

par{- det socialdemokratiska 
det 6 * ^'a^' dess undfallenhet mot 
hp 

rev°luti°nära kommunistiska 
°°k rïeras visade till-

,löft^e (handelstraktat och lå-
sk Cn mo^ det blodbesudlade ry-
^vjetväldet. 

konservativa partiet kan med 

Parla 
& u^kter gå till ett nytt 

fnlls^;. ei^Svah ehuru det ännu icke 
lyckats få den folkliga 

^' det Pff , iV'" 6 
till • rstravar utan alltjämt, 

% viss grad, framstår som "de 

• Men det är i alla fall 
•es 

u Parti, 
Tar f- ?0m kl'ar^ ocl1 beslutsamt 

^ialdç ^>orSerliga idéerna mot 

Hwi raterna oc'h mot de både 
ue och ' - -avskydda kommunis-
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Det liberala partiets valutsikter 
äro sämst. Det är ett mellanparti, 
och i en tid som vår, då i alla länder 
politiken är en kamp om makten 
mellan klasserna, skola de politiskt 
intresserade alltid starkast dragas 
till de partier, mellan vilka den av
görande striden utkämpas. 

I Tyskland är den inrikespolitiska 
situationen ännu oklar. Eikskanslä-
rens försök att åstadkomma en na
tionell samling genomlett upptagan
de i regeringen av representanter för 
de tysk-nationella (höger) och social
demokraterna hava icke krönts med 
framgång. Dessa element äro allt
för oförenliga för ett samgående. De 
tysknationella ha på sitt program 
Icäjswrdömets återupprättande och 
socialdemokraterna republikens upp
rätthållande! Emellertid tyckas bå
da dessa partier hågade att ingå 
"borgfred", d. v. s. att tillsvidare 
gräva ner den politiska stridsyxan 
för att Tyskland må kunna stå enigt 
och starkt utåt. 

Folkförbundets femte församlings
möte har nu avslutats efter att ha 
antagit en resolution, som anbefaller 
de stater, vilka tillhöra Förbundet 
att pröva och noggrannt överväga 
protokollen angående skiljedom, sä 
kerhet och avrustning. Det är ju 
alltid något, och ännu mera kommer 
kanske att vinnas på den avrust-
ningskonferens som förestår. 

I Italien har det liberala partiet 
beslutat upptaga kampen mot Mus
solini. Man begär en återgång till 
författningen, jämlikhet mellan oli
ka partier, den fascistiska milisens 
avskaffande m. m. Man väntar, att 
det liberala partiet kommer att sprän
gas på detta beslut, och att en tred
jedel därav skall komma att ansluta 
sig till — Mussolini! 

Den egyptiske ministern Zaghlul 
Pascha har lämnat London, där han 
underhandlat med MaeDonald angå
ende Egyptens önskningar: det en
gelska inflytandets undanträngande 
i Sudan till förmån för det egypti
ska samt tillbakakallandet av de en
gelska trupperna från Egypten, där 
de som bekant befinna sig för att 
säkerställa Englands välde över 
Suezkanalen, vägen till Indien. 
Zaghlul Pascha har enligt förljudan
de återvänt till sitt land med allde
les tomma händer. 

Under det den danska regeringen 
planerar nedskrotning av landets för
svarsmakt, har den schweiziska, med 
hänsyn till den ovissa framtiden, be
slutat att ytterligare stärka sin. 

På tal om förvänd tidningsläsning 
så ana vi icke, vilket tryck vi dag
ligen fysiskt och psykiskt utsätta oss 
för i onödan genom de avskyvärdhe-
tens orgier dagspressen varje dag ser
verar oss. Vad kan det gagna nå
gon människa, om hon så erhölle 
kunskap om varje olyckshändelse, 
varje förbrytelse och varje skräck
scen, som inträffar på denna jord 
inom loppet av tjugufyra timmar? 

(Ur Prentice Mulfords essayer). 

Snille od) karaktär. 
Av MARIE LOUISE INGEMAN. 

Enligt en gammal och säkerligen 
på tidernas skarpa observation grun
dad tradition förena vi med ordet 
snille begreppet om en ovanlig män
niska, i besittning av en eller flera 
egenskaper, som göra henne överläg
sen den övriga mänskligheten. Att 
göra vad alla kunna är endast att 
vara normal, att göra vad endast ett 
fåtal kan är att äga talang, att göra 
vad ingen annan kan göra det är att 
vara snille, vara geni. Därmed är 
icke sagt att snillet alltid är det hög
sta av mänsklig fullkomning. Med 
stora förtjänster förenas ofta stora 
fel, med överlägsna andliga gåvor en 
svag karaktär. Men det ligger i 
snillets natur att så att säga höja sig 
över sig själv och söka fullkomlighe
ten. Den snillrike talar och handlar 
icke i eget namn utan i mänsklighe
tens. I den värld han bygger upp 
ger han sig själv intet rum — och 
likväl blir den en återspegling av 
hans eget jag. Ur varje skapelse 
framträda de omisskänneliga dragen 
av en viss och säregen ande, kom
mande en till mötes som stumma vitt-
nesbö'rd om den som skapat. Slå upp 
en enda sida i Victor Hugo — vilken 
ren och oändlig värld som vidgar 
sig inför er blick, vilket anlete av 
allvar och majestät bakom de svarta 
bokstavstyperna. — Fördjupa er 
i Dickens och förnim det rika, 
flärdlösa och humoristiska hjär
tat, detta varma, strålande, be
tagande söndagssinne i en gammal 
sliten vardagsvärld. Se i Divina Co-
media Dantes järnhårda profil böjd 
över alla helvetets avgrunder, se den 
fanatiskt lågande blicken och ana nå
got av andeskådaren och asketen i 
hans skräck- och himmelssyner! Träd 
in i Dostojevskis drömvärld med 
dess fullkomligt obeskrivliga, overk
liga halvljus, vari allting framväxer 
så oförklarligt och dock organiskt 
övertygande att det slutligen tecknar 
sig som livslevande bilder mot en 
bakgrund av dröm. Vilken stämning 
hans romaner ge av en liten tyst, kal 
kammare vari ljuset glimmar med sin 
ensliga, flackande låga över armodet 
och över ett tärt, mystiskt ansikte, 
genomskinligt, nervöst, känsligt över 
all beskrivning. Vilken stämning 
även av att detta ensliga kala rum 
är beläget i ett mörkt, outforskat 
land, med stora färgrika, smutsiga 
städer, med oändliga ödemarker och 
häpnadsväckande kontraster mellan 
braskande, bullersam lyx och vemo
dig, dold, undergiven fattigdom. 
Jämför med Dostojevskis Tolstoys 
mera robusta fysionomi, denna in
tressanta, sensuella av lidelser och 
strider fårade. fysionomi, som i lik
het med Sokrates' tyckes säga: Se 
vad jag haft att bekämpa! och vars 
djupa, lugna kultiverade blick sam
tidigt helt stilla tyckes tillägga: Se, 
vad jag övervunnit! Hur ser man ic
ke vid genomläsandet av hans arbeten 
en plötslig blixt av harm i dessa 
ögon, en min av vämjelse över dessa 
drag, känner som rasade den inom en 

själv denna kamp mellan frestelser 
och rättfärdighet som försiggick in
om hans bröst. Det är icke blott ord 
och skickligt konstruerade händelser 
som i dylika verk passera ens ögon, 
det är människosjälar som träda en 
nära, blottande sig, kämpande, bik
tande med ord ur mänsklighetens eget 

Detta väsendets fysionomi hur un
derbart är det icke och hur har det 
icke långt mera avgörande än kritik 
och beröm om också först småningom 
övat sitt inflytande vid folkens val 
av andliga favoriter. Intet beröm i 
världen kan förmå en nation att fast-
hålla vid ett snille mot vars själs
liga fysionomi det medvetet eller 
omedvetet hyser misstro eller antipa
tier, -och ingen kritik, den må vara 
än så glänsande skriven, kan i läng
den avhålla en nation från den ande, 
vilkens verk inger den kärlek och 
tillit. 

Det är dock främst människan 
bakom diktaren, karaktären bakom 
snillet folket söker. Det känner in
stinktivt, när dikten äger brösttonens 
fyllighet och äkthet. En författare 
med dålig karaktär och simpel livs
syn har ingenting att lära. Han kan 
göra meningar, ja, sidor briljanta på 
sin teknik, men på något ställe blos
sar defekten igenom och vi lämna ho
nom med misstro eller likgiltighet. 
All sann dikt är en sann återspegling 
av hjärtats innersta åtrå, andens do
minerande dröm. Ur en svag eller 
splittrad känslovärld komma endast 
ljumma känslor eller spridda gnistor 
— ur en bekväm, liknöjd själ endast 
bekväma och döda tankar. Snillet 
ensamt lågar såsom kämpade det än
nu på första dagen i mänsklighetens 
historia för de ideella värden som 
skänka livet skönhet och dess plikter 
betydelse. 

Kanske utgår mången gång denna 
gudomens låga ur ett härjat och sköv
lat sinne. Men vad betyder det? 
Det är icke det vi uppleva, utan sät
tet varpå vi mottaga våra upplevel
ser, som avgör vad vi äro. Vi äro 
inga helgon, vi människor, men över 
våra fel och förlöpelser kan och skall 
dock alltid stråla såsom solen över 
jorden, såsom anden över orden tron 
på en utveckling av vårt bättre jag 
och på en högre mening med vår jor
devandring. 

Snillena äro såsom ljudande kloc
kor över tidens hav — vi se dem icke 
alltid, men vi höra deras klang. När 
de ringa höja folken lyssnande sina 
huvuden och — utvälja. De lyssna 
i början till alla, men endast för att 
i sinom tid kunna säga, vilka av dem 
alla de älskat mest. Dem nämligen 
hos vilka de anat den ärliga om också 
bristfälliga karaktärens, den goda 
viljans, det stora mänskliga hjärtats 
rika resonansbotten. Dem som stått 
såsom höga vägvisare, vilka pekat 
uppåt och i vilkas gärning funnits 
något av denna trosvissa, mäktiga 
kraft, som gör folkets urval till ett 
uttryck för Guds röst. 

Bör man fordra mer av 
kvinnan än av mannen ? 

Av PORTIA. 

1JL. 

Låt oss tänka oss en smula in i 
förhållandena, sådana de för närva
rande verkligen äro! 

Det sorgliga faktum måste vi då 
konstatera, att tusende kvinnor årli
gen sjunka ner i den svarta avgrund, 
som heter prostitution (benämningen 
lär vara avskaffad, men praktiskt ta
get knappast mer) och att tusenden 
dessutom måste erkänna den förbin
delses tillfälliga natur, som haft ett 
nytt människoliv till följd. Detta 
tyckes onekligen giva oss stöd för ett 
lågt värdesättande av den kvinnliga 
moralen. Icke heller vill jag mot
säga den, som uttrycker det rättvisa 
omdömet, att dessa kvinnors moral i 
regel är ofantligt otillfredsställande. 
Men jag ber eder samtidigt tänka ef
ter, från vilka förhållanden och vilka 
hem de komma så gott som alla dessa 
kvinnor! Födda och uppvuxna i fat
tigdom och kärlekens torftighet, slarv 
och okunnighet ha de i regel fått und
vara allt det, som gjort er och min 
barndom och ungdom ljus och lyck
lig och som skänkt oss en ideell livs
syn och förståelse för, altt det finnes 
andliga värden att eftersträva och 
andliga gåvor att bruka och bevara. 
Hungriga efter litet färg och inne
håll i sina glädjefattiga liv slå de 
lätt — ack, så lätt — in på den väg, 
som för mot försumpning och mora
lisk död. 

Är delt på dessa kvinnors skuldror 
samhället vältrar ansvaret för det 
moraliska förfall, som råder i värl
den? Är det från dem kraften for
dras och väntas — den kraft, som 
skall göra underverk: som skall åter
ge modern hennes son, makan hennes 
make och bevara ynglingens blick 
oskyldig och ren? Mönstra deras 
skara, du, som ständigt för på tun
gan dessa ord: "Det är Jetfinnan, som 
skall vara stark — hon, som skall 
säga nej!" och uttala sedan, om du 
kan, domen över dessa samhällets i 
intellektuellt, moraliskt ooh andligt 
avseende oftast outvecklade indivi
der! 

Men varför skulle vi icke också 
mönstra en annan skara — nämligen 
skaran av de män, som giva de pro
stituerade deras levebröd! 

Äro även de i samma antal födda 
i fattigdom och uppvuxna i slarviga, 
kärleksfattiga hem, präglade av djup 
okunnighet? Hava de icke i allmän
het haft möjligheter till att skaffa sig 
en livssyn mera ideell och förfinad än 
den, som kommer dem att gång på 
gång tanklöst taga och åter kasta 
dessa olyckliga och okunniga, att 
övergiva dem och deras barn, att för
akta dem och se ned på dem — allt 
under det de försvara sitt eget hand-
lingssäitt och fegt skjuta över skulden 
därför på den andra parten? 

Tror ni ej att kraften, som skall 
göra underverk, snarare borde vän
tas och fordras av dem än av den ska
ra kvinnor, vi nyss mönstrade? — 

Visst inser och förstår jag till 

fullo de oerhörda frestelser, som mö
ta varje ung och oerfaren yngling, 
när han träder ut i livet, särskilt ut 
i kamratlivets smittande levnads-
glädje! Det förvånar mig alls icke 
att det går som det i regel går — 
nämligen illa — och detta nedslående 
faktum kan naturligtvis icke uteslu
tande skyllas på den unge -mannen 
själv. Den är, som jag tror, i främ
sta rummet en frukt av det slappa 
överseende, den godmodiga ooh trös
tande förståelse, de små och ynkliga 
sedliga krav, som möter honom bland 
kamrater och vänner — ja, hela det 
fruktansvärda "låt-gå-system", som 
manlig bekvämlighet och ansvarslös-
het och kvinnlig okunnighet eller 
okritisk förnöjsamhet åstadkommit i 
den civiliserade världen. 

Det är just detta fördärvbringan-
de system, som ovillkorligen måste 
bort! Männen måste lära sig att 
ställa högre krav på sig själva och 
Varandra och härvid böra kvinnorna 
komma till deras hjälp. Icke brin
gas väl den behövliga hjälpen genom 
ständigt överseende — vilket vi hit
tills nogsamt sett bevis på — eller 
genom svärmisk tro på sådant som 
detta: "Kvinnans mission är att med 
sin ständigt förlåtande, offrande kär
lek upprätta även de djupast sjunk
na män!" Kärlek måste visserligen 
till och mycken •—• framför allt då 
en förebyggande —• kärlek tillika. 

Men —- för att tala i liknelser — 
man befriar knappast en patient från 
blodförgiftning med sol och luft al
lenast. Där fordras radikala medel 
—• kanske ett kraftigt motgift eller 
ett kirurgiskt ingrepp. 

Den förgiftning, som 'hotar att 
obotligt förstöra hela samhällskrop
pen och orsaka moralisk död, behö
ver även den sin radikala behand
ling byggd på kunskap om dess or
sak, art oah utsträckning, sund om
dömesförmåga och målmedvetenhet. 

Skall den tänkande kvinnan bli i 
stånd att bringa den välbehövliga 
hjälpen, måste hon bland annat göra 
klart för sig detta, att varje kvinna 
—• vore hon så den eländigaste på 
jorden — år för god att trampas i 
stoftet av en man, hur mäktig han 
än må vara! Hon måste inse, att 
varje moraliskt sjunken kvinna — 
utom sin egen svaghet — har hun
drade män att tacka för sin olycka, 
män för vilka hon endast är "en så
dan", män, som den ena efter den 
andra tanklöst knuffa henne allt dju
pare ner i dyn, varefter de noggrant 
borsta, bort den smuts, som därvid 
kommit att stänka upp på deras eg
na kläder, se sig i spegeln och säga 
till sig. själva: "All right!" 

Men de äro icke "all right!" De 
kunna aldrig bli "all right", förrän 
de lärt att ställa samma höga mora
liska krav på sig själva, som de med
vetet eller omedvetet anse sig ha rätt 
att ställa på varje kvinna. Och al

drig kommer detta att ske, förrän 
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