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Sänd Eder Tvätt till 

Tvättanstalten Västkusten 
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Spécialité: 

Skorpor, Småbröd och Wienerbröd. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Håll etter korpulensen. 
En stunds uppfriskande motionsgymna
stik i förening med elektr. avmagringskur i 
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. 

tvättas med 
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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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Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1924. 

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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kvinnan — hon, som har makt över 
deras tanke, hjärta och sinne — lärt 
dem förstå nödvändigheten härav. 

Jag vågar påstå, att varje tänkan
de kvinna, :som skaffat sig kunskap 
i hithörande förhållanden, måste be
klaga, att just på detta område kvin
nans okunnighet ofta på grund av 
någon tillkrånglad blygsamhet — är 
så gruvligt stor. Och att, som en 
-följd härav, ungdomen lämnas att i 
okunnighet driva med strömmen. 

Ty okunnighet är den osanning 
byggd på, som ger den unge mannen 
antagliga skäl att för bibehållande 
av hälsa och krafter ge vika inför 
frestelser. Finna vi förresten icke 
alltid — om vi riktigt gå till grun
den — att det är okunnighetens mör
ker, som kommer vår fot att snubbla 
och oss själva att falla, när vi vilje
löst följa med strömmen, utan tanke 
på varthän det bär? Är det inte 
också okunnighet, som kommer oss 
att tanklöst se en medmänniska falla, 
utan att inse, att vår hand är ska
pad för att utsträckas till hjälp? Och 
är det inte slutligen okunnighet, som 
kommer oss att tro, att våra medmän
niskor äro till för att offras för vår 
svaghet, medan vi tanklöst fråga: 
"Hvi skall jag taga vara på min bro
der?" 

Därför är andlig och moralisk 
kunskap det medel, som skall fördri
va sedeslöshetens gift ur samhälls
kroppen. 

Låt oss tillkämpa oss själva och 
skänka andra kunskap! 

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

Götebo rgs  A f t onb lad  

Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar .i olika 

frågor, berättelse, 

följetong, kåserier. 

Pr kvartal 7.50 fritt hemburen. 

Lösnummerpris 10 öre. 

Kvinnliga audienssökande hos på
ven erhålla numera skriftliga med
delanden av följande innehåll: 

"Damer, som icke äro iförda kläd-
ningar med långa ärmar och höga 
kragar, vinna icke tillträde till det 
påvliga audiensrummet." 

En kvinnlig studerande vid Co-
lumbiauniversitetet arbetar på en 
doktorsavhandling över ämnet: "Äro 
kvinnorna lögnaktigare än män
nen?" För att finna problemets lös
ning har hon i och för besvarande 
tillställt samtliga studenter och stu
dentskor vid universitetet en lista 
med 111 ogrannlaga frågor, av vilka 
några här återgivas: — Vågar ni se 
folk i ansiktet? — Har ni stulit? — 
Har era föräldrar någon gång be-' 
hövt blygas över ert uppförande? — 
Tycker ni om att läsa osedliga böc
ker? — Berättar ni eller hör ni gär
na på oanständiga historier? — Kan 
ni 'ännu rodna? — Har ni önskat att 
ni aldrig varit född? — Tillåter ni 
er i en främmande stad saker och 
ting, som ni icke skulle vilja göra 
i er hemstad, där ni är känd? — 
Fuskar ni, när ni spelar kort? — 
Ljuger ni när ni kan ha fördel där
av? — Har ni som barn blivit dåligt 
uppfostrad? — Väljer ni era vänner 
med tanke på deras ställning? 

flyttning. 
Det har varit trassliga veckor för 

många familjer. Hela boet har rörts 
upp, fäjats iordning och stuvats ned 
i varje tillgängligt tomrum. Ens hem 
har sett ut ;som en konkursauktion, 
främmande vreda och vårdslösa män
niskor ha huserat där med trasor och 
borstar, och flyttningskarlar ha 
irrat omkring i rummen med byster, 
vaser, buteljer och annat lösöre i 
händerna. Och sedan man äntligen 
kommit därhän att bohaget stått på 
trottoaren några timmar till allmänt 
beskådande har det allra sist dinglat 
i väg på ett par lastvagnar genom 
staden, med en trasomlindad möbel 
instucken här och där mellan smut
siga packlårar och några sorgsna 
slokande krukväxter på lasset. Det 
hela har icke tagit sig mycket ut för 
världen. Ingen, som sett det, kan ha 
förstått hur mycken möda det kostat 
att få ihop den bedrövliga synen. 
Endast ägarna ha slagit ihop händer
na och tacksamma suckat: nu är då 
äntligen det värsta gjort! 

Men "det värsta" blir liksom al
drig gjort vid en flyttning. I den 
nya våningen passa icke de gamla 
sakerna — de äro för stora och för 
många eller för små och för få, sals
möbeln går inte till panelen, gardi
nerna räcka inte mer än halvvägs i 
fönstren, mattorna gå långt upp ef
ter väggarna. Man resonerar, pla
cerar, disputerar och ändrar i all 
evighet, familjemedlemmarna sprin
ga 'omkring varandra som yra höns 
och ropa högljutt på hammare och 
tång, sax och mäjsel. Allting för
svinner som genom ett trolleri, och 
allting står i vägen utom det man 
söker. Skall man till en koffert, 
måste man först flytta ett helt lass 
med drivande saker, och väl framme 
erinrar man att koffertnyckeln lig
ger i en byrå, vars alla lådor man 
omsorgsfullt låst med en nyckel, som 
ingen människa längre vet var den 
finnes. Man förtvivlar tusen gånger 
om, sjunker förkrossad ned på första 
bästa packlår för att resignera, men 
flyger i nästa sekund upp igen med 
ett förfärat: Var i all världen är nu 
min väska? 

Och på kvällen av första dagen 
när man rådbråkad som hade man le
gat på sträckbänk äntligen vilar 
ut sig i sin säng, kastar man en blick 
på villervallan omkring sig och sä
ger hoppfullt för väl tjugonde gån
gen: det blir väl bättre, bara man en 
gång kommer över det värsta. 

Marianne. 

Brand-  och  Livförsäkrings-Akt iebolaget  
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S V E A  
Göteborg. 

Helgdcigskoä/I. 
Det skymmer mot koäll, det är mörkt öuer mon, 

det glimmar ur tjäll, och uesperns ton 

dallrar i klockor Ijuoa. 

Jag skyndar så snäll, det är halgdagskuäll, 

Jag vallar hem getterna mina. 

De trängas i flock såsom sky uid sky, 

Öuer sten och stock uti hast ui fly 

det stora mörkret och natten. 

En månskäras bild speglar rödgul och mild 

sitt horn i ett fjärran uatten. 

Snart allting är ro, det är släckt och tyst 

öuer bygd och bo, och jag somnar kysst. 

Snart sou a ui lyckliga alla. 

/ morgon i sol'n uti helgdagskjoln 

jag går dit, där kyrkklockor kalla. 

J. H. 

(Jr cri dagbok. 
Hur livet i ett slag kan förvand

las! Jag skulle vilja giva allt jag 
äger för att än en gång kunna be
trakta det med samma ögon som förr. 

Men det är numera fåfängt. Detta 
tillstånd, vari sorgen över en obotlig 
förlust försänkt mig, snärjer sin fina 
slöja över allt omkring mig och gör 
mig likgiltig för allt. Det förefaller 
mig ofta som vore jag i likhet med 
snäckan oförmögen att i det tomma 
skalet upptaga något annat än ljudet 
av mina egna sinnens brus. 

Ja, såsom ett tomt hus förefaller 
mig verkligen numera min själ, be
rövad allt som förut skänkte den 
möjligheter att njuta och lida — 
njuta och lida på människors omed
vetna, nästan oskuldsfulla sätt, utan 
en tanke på att allt detta icke skall 
få fortfara i evighet. 

Och dock är jag i yttre mening 
alltjämt densamma. Jag ser mig 

som vanligt omgiven av mina gamla 
vanliga bekanta, av de kända före
målen i mitt hem, lever i vanlig ord
ning mitt liv, besvarar frågor, blan
dar mig i samtal, hälsar i trapporna 
på mina grannar, vet allt som för
siggår omkring mig, är med andra 
ord mitt inne i verkligheten. Och 
samtidigt är jag dock så förunderligt 
långt borta. Ja, verkligen långt 
borta, så långt att det förefaller mig 
som skulle jag aldrig nå människor
na mer. Jag har ingenting gemen
samt med dem längre och de icke 
med mig — vi kunna gott undvara 

varandra. 

I dag när jag står vid fönstret ser 
jag plötsligt -en likkista bäras in i 
huset. Jag gripes av en hemlig un
dran, en kvalfull oro, och en tanke 
som numera ofta kommer för mig: 
lever jag verkligen eller är jag död? 

Kärleksguden. 

(Fritt efter spanskan). 

Flickor! Flickor! Skynden hit! 
Jag har en kärleksgud att sälja! 
Sen hur vacker röd och vit! 
Här är icke tid att välja, 
Kommen, kommen bara hit! 
"Är han snäll?" — Ett barn han är. 
"From?" — Som liljan ren och skär. 
"Eftergiven?" — Som ett lamm! 
"Böjlig?" — Som en vidjas stam! 
"Kan han tiga.?" — Som en grav! 
"Är han snabb?" — Som ängens 

älva! 
"Trogen?" — Som I ären själva! 
"Aha! — då blir ingen handel av!" 
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GALOSCHER.! 
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slår åter ned i mig och jag säger tve
kande, men djupt allvarligt till en 
bekant som står bredvid: 

— Kanske är det jag som skall 
begravas i den där kistan? 

Hon uppfattar mina ord såsom ett 
opassande skämt och blir förargad. 
Jag erfar ett häftigt obehag över att 
ha blottställt mig, men Iblir icke ond, 
icke ledsen, icke ivrig att förklara. 
Jag blir ingenting numera och tyc
ker mig veta att förklaringar tjäna 
till ingenting. 

Så får jag höra förloppet med ki
stan. Det &r en allvarlig historia, 
och jag lyssnar andlöst. 

En man, som jag ofta sett gå ut 
och in i huset, en familjeförsörjare 
med hustru och sju barn, har plöts
ligt avlidit. Han kommer en middag 
som vanligt hem från sitt arbete, sät
ter sig till bords, jollrar med barnen, 
tar den yngste på sitt knä, samtalar 
lugnt med hustrun. Det är högtids
afton, ren duk ligger på bordet, bar
nen äro nytvättade och rena, friden 
efter en väl använd arbetsdag har in
ställt sig, och den talrika familjen 
njuter tanklöst stundens lycka. Plöts
ligt tappar barnet på faderns knä sin 
sked i golvet. Han böjer sig ned för 
att taga upp den, men blir orörlig 
sittande i samma ställning, framåt-
böjd, med ena armen fasthållande sitt 
lilla barn. Han reser sig aldrig mer. 
Han är död. 

När den berättande kommit tilll 
denna punkt nästan studsar jag. Jag 
känner för första gången på mycket 
länge hur ett intryck når mig full
tonigt och klart, känner mig uppska
kad, gripen, berörd i mitt innersta. 
Det är som om ett töcken löstes och 
skingrades inom mig, något värman
de och genomstrålande når hjärtat. 
Hela den följande dagen kämpar jag 
.i människornas sällskap mot den nya 
känslan som helt tagit mig i besitt
ning, men på aftonen, då dörren är 
stängd och jag är ensam med natten, 
kastar jag mig på min säng och bri
ster i en lång, aldrig sinande gråt. 

Tanken på den övergivna familjen 
lämnar mig icke. Liksom en skarpt 
ibelyst plåt har den skjutits in i mitt 
medvetande, förande livet och verk
ligheten närmare mina sinnen — ja, 
så förfärande närä. Det töcken, vari 
jag förut såg livet och människorna, 
det är nu blott en bakgrund mot det 
som är. 

Det behövdes alltså en sorg, som 
jag kunde känna större än min egen 
för att väcka mig. Det behövdes en 
katastrof alldeles i min närhet för att 
jag skulle förstå, hur nära lidandet 
och växlingen vi alla stå och — jag 
bävar nästan för att uttala detta — 
hur väl vi levande behöva varandra 
i prövningen. 

Jag har vaknat ur min egoism, ur 
min apati, ur min sorg. Jag har 
börjat fatta den levandes plikt att 
vara närvarande i det liv som leves 
och varpå döden sannolikt endast är 
en fortsättning. Jag har åtminstone 
nåtts av en stråle av en högre san
nings ljus och känt den luttrande ge
nombränna mitt hjärta ... 

E—a B>—m. 

MagasinVoguei 
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Stora Teatern 
T Ane sista söndagen 

KATARINA II. 

Nästa program: 

SUSANNAS HEMLIGHET 
och 

F ... I T ..KRIA KUSTICANA. 

Lorensbergsteatern. 

lustspel 

Varje afton kl. o; 

Vi Ä' ALLA LIKA. 

3 akter av Frederick Lonsdale. 

pjya Teatern 
Söndag M-

Kl 

1,30 : Billighetsmatiné : 
NYGIFTA. 

MARGARETA. BARKEN 
jtåndag kl. 8 Premiär: MOTVIND. 

Lil la  Teatern.  
Lördag och Söndag kl. 7 och 9 : 

övriga dagar kl. 8 : 

jAG GIFTA MIG — ALDRIG! 

Damskodon. 
ctflodelterna för hösten och vintern 

u hörnia i stort och eteçant urvat. 
likaledes finnes ett mycâet stort urvat 
fOfett-, 90SS- och ftichshodon. 

%da passformer. 'Soda fabrikater. 
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Skomagasin 

Telefon 9179 

Ceater. 
Under kommande vecka har göte

borgspubliken att motse två intres
santa premiärer, i det att såväl Sto-

Ian som Nyan da komma att byta 

program. 
Nya Teaterns premiär äger rum 

ledan om måndag. Med kännedom 
om direktör Selanders prövade och 
säkra teaterblick har man anledning 
att med stort intresse motse den 
"komedi, Motvind, av danske förfat
taren Jens Locher, som därvid kom-
rnr till uppförande. Representatio

nen tilldrager sig dessutom ett spe
ciellt intresse genom att författaren 
själv kommer att bevista föreställ
ningen. 

På Stora Teatern förbereder man 
för premiär på tisdag ett mycket 
starkt program av uteslutande ita
lienskt ursprung, nämligen de båda 
enaktsoperorna Susannas hemlighet 
ocli Cavalleria rusticana. Den senare 
operan, som för åtskilliga år sedan 
med pukor och trumpeter framfördes 
a våra musikscener är för väl känd 
att kräva någon ytterligare rekom
mendation, och vad den förra beträf
far har den efter en 14-årig livslängd 
rönt det mindre vanliga ödet att ånyo 
upptagas vid en del framstående ope-
rascener. Det nya programmets diri-

fltt dansa till maten. 
ett nöje som måste betalas med förlust av hälsa ocb 

skönhet. 

— Jag har just varit det åsyna 
vittnet till hur en ung och mycket 
vacker flicka håller på att förstöra 
sin hälsa och sitt utseende, skri
ver en Londonläkare i Weekly 
Dispatch. 

Det var en trist syn — kanske 
mest därför att hon syntes fullstän
digt okunnig om arten, ja, om själva 
förefintligheten av den försyndelse 
mot sig själv som lion begick. Trots 
blekheten, som täckte hennes kinder, 
förmådde hon bevara sitt leende an
siktsuttryck. 

Händelsen utspelades på en för
näm restaurant i Londons West End. 
Tiden ungefär kl. halv 9 e. m. — 
alltså middagstid. Under middagen 
dansades det mellan rätterna. 

Som läkare har jag lagt mig till 
med vanan att ge akt på mina med
människor på ett mera ingående sätt, 
än vad som kanske är vanligt. 

Min uppmärksamhet drogs genast 
till den unga flicka, jag nyss om
nämnt, och närmast av det skäl att 
hennes kinder färgades av en nästan 
hektisk rodnad. — Hon måste ha 
feber, var den tanke som korsade min 

hjärna. 
I samma ögonblick reste hon sig 

gent blir teaterns nye kapellmästare, 
dr. Tullio Voghera, som härmed för 
första gången framträder för göte
borgspubliken. 

* 

Lilla Teatern har haft en lyckad 
premiär med Ernst Fastboms "Jag 
gifta imig —• aldrig!" Pjäsen tillhör 
denna säkerställda kategori av sce
nisk alstring, vilken alltid går och 
vars förnämsta uppgift är att med 
verklighetstrogna, ur vardagslivet 
gripna typer roa och underhålla en 
publik. Bland de uppträdande skör
dade särskilt Märta Hedlund ett liv
ligt bifall i sin av eleganta toaletter 
verkningsfullt understödda roll. 

* 

Fru Gerda Lundeqvist-Dahlström, 
vår högt uppburna sceniska korist-
närinna, har haft en lysande fram
gång i sin senaste stora uppgift som 
Therese Pascal, den kvinnliga hu
vudrollen i en fransk komedi, vilken 
i dagarna haft sin premiär på Stads
teatern i Hälsingborg. Kritiken be
tecknar prestationen såsom en av de 
mest intressanta och lysande i tea
terns historia. Det förtjänar också 
att omnämnas att den med så utom
ordentligt stort bifall mottagna pjä
sen även iscensatts av fru Lunde-

qvist. 

upp för att dansa med den gentle
man, vars bordsdam hon var. Min 
blick följde henne och jag såg henne 
bli allt blekare. Färgen vek lång
samt bort från hennes ansikte, tills 
hennes drag voro spöklikt gråvita. 
Men hon fortfor att dansa. 

Därefter, när musiken upphörde, 
återvände hon till matbordet och till 
den nya rätt som serverades, och än
nu en gång steg rodnaden på hennes 
kinder. 

Varje läkare förstår vad jag hän-
syftar på. Denna unga flicka stod 
på själva gränsen till ett nervöst 
sammanbrott! De livsviktiga nerver, 
vilka reglera kroppens matsmält
ningsapparat ansträngdes hos henne 
ända till bristning. 

Ty i sanning, naturen har icke da-, 
nat människans kropp på ett sådant 
sätt, att den kan uthärda den dubbla 
påfrestningen av matsmältning och 
muskelarbete på en och samma gång. 
I stället har hon ordnat det så, att 
vid muskelansträngning blodet dra
gés bort från matsmältningsorganen 
och till de i verksamhet varande 
musklerna. Under mastmältningen 
minskas däremot blodtillflödet till 
musklerna och samlas i riklig mängd 
till magen. 

Man kan icke ha blodet samlat på 
båda hållen! Varje muskelansträng
ning under det man äter måste på 
det allvarligaste skada matsmältnin
gen. Det förhåller sig i själva ver
ket så, att i samma ögonblick en per
son reser sig från matbordet för att 
dansa, avstannar matsmältningsarbe
tet i hans inre. Hjärtats arbete ökas, 
blodet dragés bort från magsäcken 
och tillföres i ökad utsträckning de 
muskelpartier som i och med dansen 
trätt i verksamhet. 

Påfrestningen på hjärta och blod
kärl är mycket stor, vilket visas av 
ansiktets blekhet och en känsla av 
svindel. Unga kvinnliga patienter, 
sam jag haft under de senaste åren, 
ha berättat för mig, att de ofta kän
na yrsel och illamående när de dansa 
under en måltid. I ett par fall hava 
hjärtåkommor uppstått därigenom. 
Helt naturligt för resten! Under det 
matsmältningen pågår inträder auto
matiskt en viss avspänning i hjärtats 
arbete för att blodet på ett mindre 
forcerat sätt skall flöda till mat
smältningsorganen. Att då genom en 
stark muskelansträngning och i strid 
mot naturens lagar belasta hjärtat 
med ett mödosamt arbete är att sätta 
det på ett alltför hårt prov. 

Den förseelse man gör sig skyldig 

Sol och Tvättäkta 
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Fru LISA KRANTZ 
Syateljé 

Vadmansgatan 4 Telefon 8151 

rekommenderas 

Ml har emellertid en ännu större 
räckvidd. Om matsmältningen ofta 
stores på detta sätt inställa sig förr 
eller senare matsmältningsbesvär. 

Detta är inledningen till den be
drövliga process, som slutligen för
stör den unga flickans utseende, gör 
hennes hy oren och fördärvar hennes 
humör. Det nemvösa sammanbrottet 
är där! 

Ingen kan högre än jag beundra 
den unga flickan av i dag, hennes 
kärlek till friluftsliv och även till den 
motion som dansen faktiskt är. Men 
ändå måste jag öppet erkänna att jag 
beklagar varje man som gifter sig 
med en flicka, vilken under längre 
tid haft för vana att deltaga i dans 
under måltiderna. En sådan flicka 
lider enligt min erfarenhet med ab
solut visshet av det retliga humör 
som alltid hör ihop med dålig mat
smältning. Att dansa under en måltid 
är ett brott mot naturen! 

Jag har här endast talat om hur 
fördärvbringande denna vana är för 
kvinnorna. Naturligtvis är den skad
lig även för männen, men, låt mig 
erkänna det, dock i mindre grad. Na
turen har ifråga om matsmältnings
organens anpassningsförmåga varit 
vänligare mot mannen än mot kvin
nan. Mannen har ned genom tiderna 
varit mera kroppsligt verksam än 
kvinnan och lider icke i samma ut
sträckning som hon men av att, ge
nom muskelansträngningar, avbryta 
matsmältningsprocessen. 

En kvinna som sätter värde 
på och vill bevara sin hälsa, sitt go
da lynne och sitt utseende måste 
skaffa sig en stunds absolut vila ef
ter måltiderna; efter middagen allra 
minst under en halvtimmes tid. Där
efter är muskelansträngning, även i 
form av dans, mycket välgörande. 

Det var en tid då man rökte mel
lan rätterna vid middagsbordet. Detta 
bruk har nu tack vare läkarnes in
gripande i det närmaste försvunnit. 
Bruket att dansa under måltiderna 
skall helt säkert sedan läkarne talat 
med alla de patienter, detta dåliga 
bruk tillfört dem, också försvinna. 

Cord Bully 
Av DOROTEA HÄGER. 

Han 'bans till mig en bitande kall 
julafton, då snön låg glimmande vit 
över mark och skog. "Inte svarar 
jag för att den lille skojarn kommer 
att uppföra sig bättre i ert sällskap 
än i mitt", mumlade givaren, då han 
vecklade upp pappersomslaget kring 
buren, "men här har ni honom i alla 
fall. Ja", med en nick åt domher
ren, som satt hopkrupen på översta 
pinnen, "jag ser allt, att du sneglar 
på mig med dina elaka små ögon. 

Glad att se mig på ryggen, inte 
sant?" Därpå i det han vände sig 
till mig: "Jag har haft honom i mitt 
mottagningsrum ett par dar nu. Har 
visslat ett par takter ur en visa för 
honom, tills melodien förföljde mig 
ända in i mina drömmar, men aldrig 
ett spår till intresse från hans sida; 
där sitter han, ruggig och sur, som 
den personifierade tjurigheten. Al
drig ett mat-jota har jag sett honom 
plocka i sig än, men han måste ändå 
nedlåta sig till att göra det emellanåt, 
för sanden är full av skal". 

Doktorn skrattade tjuvpojksak-
tigt. 

"Ni skulle ha sett minen på en av 
mina patienter i går afton. Hon 
kommer alltid med samma öändliga 
jeremiader, och faktiskt är det intet 
annat fel med henne, än att hon har 
för mycket pengar och för litet att" 
göra. Jag fick plötsligt se, att den 
här lille rackaren blinkade åt mig, 
så jag klämde i och visslade "Yes, 
we have no bananas" till hans upp-
byggelse. Jag önskar, ni kunde sett 
henne! Nej, jag måste i väg. God 
jul!" Så vände han sig till fågeln. 
"Skoja upp dig nu, din lille surkart." 

Jag tog min förtalade gäst i när
mare skärskådande. T. o. m. som 
han satt där nu med upp-purrade 
fjädrar, butter och otillgänglig, kun
de man se, att han var en personlig
het inom sitt släkte. Och en mycket 
viktig liten personlighet var och för
blev han de tio följande åren av sitt 
liv, lille Lord Bully. 

Den kvällen tog jag hans bur med 
mig upp i sängkammaren, och då jag 
vaknade in på småtimmarna, hade 
jag nöjet höra knastrandet av otaliga 
sönderhackade frön. Han höll allt
så på att ta sin skada igen. Men jag 
var inte riktigt glad åt min nya be
sittning. Vad skulle jag ta mig till 
med honom i längden, fast han var 
född i bur i Sibirien och aldrig vetat 
av frihetens förmåner? Hade jag 
rätt att behålla honom och hålla ho
nom fängslad bara för mitt eget 
nöje? De kända stroferna: "A Robin 
Redbreast in a cage, Sets all Haeven 
in a rage" (En rödhakesångare i bur 
rör upp himmel och jord) ljödo åter 
och åter i mina öron. En domherre 
bleve nog inte lättare att handskas 
med. Jag kände mig riktigt bekym
rad den julnatten, men till sist blev 
det klart för mig, att tills våren kom 
hade jag nog rättighet att behålla 
Bully och kela med honom. Och när 
våren kom? 

För var dag blevo vi alltmer vana 
vid varandra: snart åt han ur min 
hand, flög upp och satte sig på mitt 
finger. Så snart han hörde rasslan
det av sina älskade hampfrön i den 
lilla asken, som han tycktes känna 
igen, lade han sitt glänsande huvud 
på sned än åt den ena sidan, än åt 

Chic Ylleklädn. 
i högmoderna ru
tiga mönster, så
väl mörka som 
ljusa desseins. 

Klädning i prima 
helylle gabardi
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beige, svart och 

taube. 
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ombesörjer på erkänt bästa sätt 

allt som tillhör begravningar. 

Eldbegängelseförenlngens expedition. 

den andra. Så gav han till ett litet 
befallande kvitter, omigen ocli om-
igen, därpå ruskade han i burens 
stänger med sitt lilla kraftiga näbb. 
Om jag ändå dröjde, så lät han höra 
de mest smekande ljuva, lockande to
ner. Han brukade sitta och vänta 
på att man skulle komma tillbaka in 
i rummet vid hans befallande lilla 
kvitter, och då han hörde ens fotsteg 
bytte han den barska tonen mot ett 
mjukt välkomnande. Ja, vi blevo rik
tigt goda vänner, och jag erkänner, 
att jag började tänka med oro på vå
ren. 

Tidigare än vanligt kommo dagar 
med milda västanfläktar, då man 
började känna, att solstrålarna verk
ligen värmde, och då det blev ett vilt 
snattrande bland sparvarna och en 
känsla av vår i luften. Jag förstod, 
att nu var tiden inne. En morgon, 
då mitt rum badade i sol, kastade 
jag upp fönsterna på vid gavel, flyt
tade buren nära ett fönster och häk
tade upp burdörren. Och sedan gick 
jag ut ur rummet. Det var en hel 
timme, innan jag tillät mig själv att 
gå tillbaka. Bully sikulle få sitt till
fälle, och kanske han inte genast 
skulle förstå att begagna sig av det. 

Jag öppnade dörren långsamt och 
motvilligt, väntande att finna min 
fågel utflugen, men där satt han vid 
sin frökopp och kvittrade sitt vanli
ga välkommen till mig och tittade 

Allt slags Vildt nu inkommet 

samt Höns & Kyckling 

Björks Vildtaffär 
Saluhallen 1. 

Tel. 1648 och 20834. 

(Eftertryck förbjudes). 
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j.^sHgen rädd att icke heller 

in \ S^u^e vilja taga honom i hand 
ränkte han sig till att göra en 

JUP bugning för henne. 
Adjö, fröken Ames, 

hade -- redan rest sig och stod 
/ara dörren. Med ett vänligt le-

ende sade hon: 

Jas 
Pan f • ^ ^jer med er ut på trap-

visa vägen till stationen. 

In kmith skyndade fram till 
- Tack! 

ierr 

"enne: 

Hat det unga paret läm-
rUrnmet, förrän fru Ames med 

överraskande energi sprang upp ur 
stolen med tydlig avsikt att skynda 
efter dem. Men plötsligt hejdade 
hon sig och vände sig om, mötande 
Simmonds nyfikna blick. 

— Jag — jag är trött. Följ med 
mig upp, Simmonds, sade hon i ner
vös ton, som om hon fruktat att hon 
på något sätt blottat sig. 

Under tiden hade Lilith och herr 
Smith hunnit ut i förhallen. Bletch-
ley stod något avsides, väntande pa 
order att följa gästen ut. 

Betjäntens närvaro förseglade Li-
liths läppar och först då de stodo vid 
ytterdörren vände hon sig med en 
likgiltig anmärkning till sin följesla

gare. 
— Och man talar om isberg! ut

brast den unge mannen i en helt an
nan ton, än den han använt inne hos 
fru Ames. Den var lätt och pojk
aktig, och hans ögon spelade mun
tert. Hela hans väsen var som för
vandlat. I stället för att som förut 
vara brydd och osäker, föreföll han 
nu livlig, ironisk och leende. 

Det tycktes först, som om Lilith 
hiilst skulle önskat att han fasthål
lit vid sin första roll, men det dröjde 

icke länge, förrän även hon smittats 

av hans goda humör. 
— Förlåt henne, sade hon med en 

hänsyftning på modern. Hon har 
blivit gammal — hon tar saker och 

ting hårdare än vi. 
Det gläder mig att höra, men eljes 

förefaller det mig, som om hon vore 
likgiltig för allt och utan alla käns
lor, svarade han. Jag är emellertid 
inte ond på henne och hennes humör 
bättrar väl på sig. I motsatt fall 
skall jag icke åter besvära henne. 
Vad er angår, har ni alltid varit vän
ligheten själv och nu. då isen är bru 
ten, vågar jag åter skriva till er — 

farväl! 
Ett ögonblick syntes han överväga, 

om han icke skulle taga ett mindre 
stelt avsked av henne. Men hans 
blick mötte betjäntens och han in
skränkte sig därför till att räcka Li
lith handen, varefter han gick nedför 

trappan. 
Han hade emellertid knappast 

hunnit mer än ett stenkast bort i 
allén förrän han plötsligt vacklade 
och måste söka stöd mot ett träd. 

Bletchley, som fattat posto i dörr
öppningen och med blicken följt ho

nom, skyndade honom till hjälp. 
— Jag — jag är sjuk, viskade den 

unge mannen med svag röst. Jag or
kar icke gå längre, jag måste vila 
•litet. 

Bletchley hjälpte honom tillbaka 
till villan och lät honom sätta sig 
på en stol i förhallen, medan han 
själv skyndade in för att hämta ett 
glas vatten. På vägen mötte han 
Simmonds, som han med en höjning 
på axlarne tillkastade ett triumfe
rande: 

•—• Sade jag inte, att han ämnar 
stanna. Och. han stannar! 

Simmonds såg misstroget på ho
nom. 

—• Är han inte riktigt sjuk? 
Bletchley lät höra ett dämpat 

skratt. 
— Han är inte mera sjuk än jag, 

sade han föraktligt. 

XV. 

Då Bletchley kom tillbaka med 
vattenglaset, fann han den unge 
mannen sittande blek och hjälplös, 
tungt dragande efter andan. 

— Ar det inte lite bättre, sir? 
Mr Smith skakade på huvudet. 
—• Jag har varit sjuk, förklarade 

han med matt stämma, och jag fruk
tar, att ni får behålla mig här en 
kvart eller så. Han läppjade på vatt
net och frågade därefter. 

—• Finns det någon läkare här på 
trakten. Jag skulle ha lust att fråga 
honom till råds. 

Bletchley betänkte sig ett ögon
blick. Han fixerade skarpt främ
lingen och sade sedan torrt: 

— Jag skall underrätta fru Ames. 
Herr Smith ryckte till, och Bletch

ley tog icke sin misstänksamma blick 
från honom. 

— Nej, jag tror jag kan gå nu, 
förklarade den unge mannen kort. 

Han gjorde emellertid ingen min 
av att vilja avlägsna sig. Driven av 
sin nyfikenhet tittade Simmonds 
fram bakom trappan, som ledde upp 
till övre våningen. Bletchley gick 
fram till henne och viskade: 

-— Han önskar tala med en läkare 
men det är nog bäst, att ni först frå
gar fru Ames. 

Simmonds gav honom en skrämd 
blick. 

— En läkare! Ah, stackars den 
unga herrn. Jag tyckte väl, att han 
såg ut att vara sjuk, utbrast hon. 

Hon närmade sig herr Smith och 
såg deltagande på honörn. Klipsk 
nog att märka att han funnit en sym
patiskt stämd åhörare vände sig den 
unge mannen till henne och sade med 
ett matt 'leende: 

—-Jag har just kommit upp från 
sjukbädden och borde icke ha gått 
ut i dag. Men det är en sak för sig, 
och jag vill inte vara till besvär för 
fru Ames. 

Den ömsinta Simmonds hade tårar 
i ögonen. 

— Jag skall underrätta fröken 
Lilith, sade hon. 

Den unge mannen gav henne en 
tacksam blick. 

— Vill ni verkligen det? Tack! 
Han sjönk på ett teatraliskt sätt 

tillbaka i stolen, medan Simmonds 
rusade i väg. Hon fann Lilith i 
vardagsrummet, där hon gick av och 
an, synbarligen rov för en häftig sin
nesrörelse. 

— Den unge herrn har blivit sjuk, 
fröken, och vill gärna tala med en 
läkare, men tillåter på inga villkor, 
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kvinnan — hon, som har makt över 
deras tanke, hjärta och sinne — lärt 
dem förstå nödvändigheten härav. 

Jag vågar påstå, att varje tänkan
de kvinna, :som skaffat sig kunskap 
i hithörande förhållanden, måste be
klaga, att just på detta område kvin
nans okunnighet ofta på grund av 
någon tillkrånglad blygsamhet — är 
så gruvligt stor. Och att, som en 
-följd härav, ungdomen lämnas att i 
okunnighet driva med strömmen. 

Ty okunnighet är den osanning 
byggd på, som ger den unge mannen 
antagliga skäl att för bibehållande 
av hälsa och krafter ge vika inför 
frestelser. Finna vi förresten icke 
alltid — om vi riktigt gå till grun
den — att det är okunnighetens mör
ker, som kommer vår fot att snubbla 
och oss själva att falla, när vi vilje
löst följa med strömmen, utan tanke 
på varthän det bär? Är det inte 
också okunnighet, som kommer oss 
att tanklöst se en medmänniska falla, 
utan att inse, att vår hand är ska
pad för att utsträckas till hjälp? Och 
är det inte slutligen okunnighet, som 
kommer oss att tro, att våra medmän
niskor äro till för att offras för vår 
svaghet, medan vi tanklöst fråga: 
"Hvi skall jag taga vara på min bro
der?" 

Därför är andlig och moralisk 
kunskap det medel, som skall fördri
va sedeslöshetens gift ur samhälls
kroppen. 

Låt oss tillkämpa oss själva och 
skänka andra kunskap! 

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

Götebo rgs  A f t onb lad  

Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar .i olika 

frågor, berättelse, 

följetong, kåserier. 

Pr kvartal 7.50 fritt hemburen. 

Lösnummerpris 10 öre. 

Kvinnliga audienssökande hos på
ven erhålla numera skriftliga med
delanden av följande innehåll: 

"Damer, som icke äro iförda kläd-
ningar med långa ärmar och höga 
kragar, vinna icke tillträde till det 
påvliga audiensrummet." 

En kvinnlig studerande vid Co-
lumbiauniversitetet arbetar på en 
doktorsavhandling över ämnet: "Äro 
kvinnorna lögnaktigare än män
nen?" För att finna problemets lös
ning har hon i och för besvarande 
tillställt samtliga studenter och stu
dentskor vid universitetet en lista 
med 111 ogrannlaga frågor, av vilka 
några här återgivas: — Vågar ni se 
folk i ansiktet? — Har ni stulit? — 
Har era föräldrar någon gång be-' 
hövt blygas över ert uppförande? — 
Tycker ni om att läsa osedliga böc
ker? — Berättar ni eller hör ni gär
na på oanständiga historier? — Kan 
ni 'ännu rodna? — Har ni önskat att 
ni aldrig varit född? — Tillåter ni 
er i en främmande stad saker och 
ting, som ni icke skulle vilja göra 
i er hemstad, där ni är känd? — 
Fuskar ni, när ni spelar kort? — 
Ljuger ni när ni kan ha fördel där
av? — Har ni som barn blivit dåligt 
uppfostrad? — Väljer ni era vänner 
med tanke på deras ställning? 

flyttning. 
Det har varit trassliga veckor för 

många familjer. Hela boet har rörts 
upp, fäjats iordning och stuvats ned 
i varje tillgängligt tomrum. Ens hem 
har sett ut ;som en konkursauktion, 
främmande vreda och vårdslösa män
niskor ha huserat där med trasor och 
borstar, och flyttningskarlar ha 
irrat omkring i rummen med byster, 
vaser, buteljer och annat lösöre i 
händerna. Och sedan man äntligen 
kommit därhän att bohaget stått på 
trottoaren några timmar till allmänt 
beskådande har det allra sist dinglat 
i väg på ett par lastvagnar genom 
staden, med en trasomlindad möbel 
instucken här och där mellan smut
siga packlårar och några sorgsna 
slokande krukväxter på lasset. Det 
hela har icke tagit sig mycket ut för 
världen. Ingen, som sett det, kan ha 
förstått hur mycken möda det kostat 
att få ihop den bedrövliga synen. 
Endast ägarna ha slagit ihop händer
na och tacksamma suckat: nu är då 
äntligen det värsta gjort! 

Men "det värsta" blir liksom al
drig gjort vid en flyttning. I den 
nya våningen passa icke de gamla 
sakerna — de äro för stora och för 
många eller för små och för få, sals
möbeln går inte till panelen, gardi
nerna räcka inte mer än halvvägs i 
fönstren, mattorna gå långt upp ef
ter väggarna. Man resonerar, pla
cerar, disputerar och ändrar i all 
evighet, familjemedlemmarna sprin
ga 'omkring varandra som yra höns 
och ropa högljutt på hammare och 
tång, sax och mäjsel. Allting för
svinner som genom ett trolleri, och 
allting står i vägen utom det man 
söker. Skall man till en koffert, 
måste man först flytta ett helt lass 
med drivande saker, och väl framme 
erinrar man att koffertnyckeln lig
ger i en byrå, vars alla lådor man 
omsorgsfullt låst med en nyckel, som 
ingen människa längre vet var den 
finnes. Man förtvivlar tusen gånger 
om, sjunker förkrossad ned på första 
bästa packlår för att resignera, men 
flyger i nästa sekund upp igen med 
ett förfärat: Var i all världen är nu 
min väska? 

Och på kvällen av första dagen 
när man rådbråkad som hade man le
gat på sträckbänk äntligen vilar 
ut sig i sin säng, kastar man en blick 
på villervallan omkring sig och sä
ger hoppfullt för väl tjugonde gån
gen: det blir väl bättre, bara man en 
gång kommer över det värsta. 

Marianne. 

Brand-  och  Livförsäkrings-Akt iebolaget  
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Helgdcigskoä/I. 
Det skymmer mot koäll, det är mörkt öuer mon, 

det glimmar ur tjäll, och uesperns ton 

dallrar i klockor Ijuoa. 

Jag skyndar så snäll, det är halgdagskuäll, 

Jag vallar hem getterna mina. 

De trängas i flock såsom sky uid sky, 

Öuer sten och stock uti hast ui fly 

det stora mörkret och natten. 

En månskäras bild speglar rödgul och mild 

sitt horn i ett fjärran uatten. 

Snart allting är ro, det är släckt och tyst 

öuer bygd och bo, och jag somnar kysst. 

Snart sou a ui lyckliga alla. 

/ morgon i sol'n uti helgdagskjoln 

jag går dit, där kyrkklockor kalla. 

J. H. 

(Jr cri dagbok. 
Hur livet i ett slag kan förvand

las! Jag skulle vilja giva allt jag 
äger för att än en gång kunna be
trakta det med samma ögon som förr. 

Men det är numera fåfängt. Detta 
tillstånd, vari sorgen över en obotlig 
förlust försänkt mig, snärjer sin fina 
slöja över allt omkring mig och gör 
mig likgiltig för allt. Det förefaller 
mig ofta som vore jag i likhet med 
snäckan oförmögen att i det tomma 
skalet upptaga något annat än ljudet 
av mina egna sinnens brus. 

Ja, såsom ett tomt hus förefaller 
mig verkligen numera min själ, be
rövad allt som förut skänkte den 
möjligheter att njuta och lida — 
njuta och lida på människors omed
vetna, nästan oskuldsfulla sätt, utan 
en tanke på att allt detta icke skall 
få fortfara i evighet. 

Och dock är jag i yttre mening 
alltjämt densamma. Jag ser mig 

som vanligt omgiven av mina gamla 
vanliga bekanta, av de kända före
målen i mitt hem, lever i vanlig ord
ning mitt liv, besvarar frågor, blan
dar mig i samtal, hälsar i trapporna 
på mina grannar, vet allt som för
siggår omkring mig, är med andra 
ord mitt inne i verkligheten. Och 
samtidigt är jag dock så förunderligt 
långt borta. Ja, verkligen långt 
borta, så långt att det förefaller mig 
som skulle jag aldrig nå människor
na mer. Jag har ingenting gemen
samt med dem längre och de icke 
med mig — vi kunna gott undvara 

varandra. 

I dag när jag står vid fönstret ser 
jag plötsligt -en likkista bäras in i 
huset. Jag gripes av en hemlig un
dran, en kvalfull oro, och en tanke 
som numera ofta kommer för mig: 
lever jag verkligen eller är jag död? 

Kärleksguden. 

(Fritt efter spanskan). 

Flickor! Flickor! Skynden hit! 
Jag har en kärleksgud att sälja! 
Sen hur vacker röd och vit! 
Här är icke tid att välja, 
Kommen, kommen bara hit! 
"Är han snäll?" — Ett barn han är. 
"From?" — Som liljan ren och skär. 
"Eftergiven?" — Som ett lamm! 
"Böjlig?" — Som en vidjas stam! 
"Kan han tiga.?" — Som en grav! 
"Är han snabb?" — Som ängens 

älva! 
"Trogen?" — Som I ären själva! 
"Aha! — då blir ingen handel av!" 

r^KAFO^ 
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KAFORS 
GALOSCHER.! 
Ännu oöverträffade. 

SKANDINAVISKA GUMMIAKTIEBOLAGET 
Viskafors 

I i , | |n| 

H a r  N i  
n å g o t  

att sälja köpa, hyra  ut  

byta, så annonsera det  

m'igz&sr*»™ 
Söker Ni 
n å g o n  

:a annonsorgan 

tjänare, våning, p]ats  ^ 

annat, så annonsera det ' 
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slår åter ned i mig och jag säger tve
kande, men djupt allvarligt till en 
bekant som står bredvid: 

— Kanske är det jag som skall 
begravas i den där kistan? 

Hon uppfattar mina ord såsom ett 
opassande skämt och blir förargad. 
Jag erfar ett häftigt obehag över att 
ha blottställt mig, men Iblir icke ond, 
icke ledsen, icke ivrig att förklara. 
Jag blir ingenting numera och tyc
ker mig veta att förklaringar tjäna 
till ingenting. 

Så får jag höra förloppet med ki
stan. Det &r en allvarlig historia, 
och jag lyssnar andlöst. 

En man, som jag ofta sett gå ut 
och in i huset, en familjeförsörjare 
med hustru och sju barn, har plöts
ligt avlidit. Han kommer en middag 
som vanligt hem från sitt arbete, sät
ter sig till bords, jollrar med barnen, 
tar den yngste på sitt knä, samtalar 
lugnt med hustrun. Det är högtids
afton, ren duk ligger på bordet, bar
nen äro nytvättade och rena, friden 
efter en väl använd arbetsdag har in
ställt sig, och den talrika familjen 
njuter tanklöst stundens lycka. Plöts
ligt tappar barnet på faderns knä sin 
sked i golvet. Han böjer sig ned för 
att taga upp den, men blir orörlig 
sittande i samma ställning, framåt-
böjd, med ena armen fasthållande sitt 
lilla barn. Han reser sig aldrig mer. 
Han är död. 

När den berättande kommit tilll 
denna punkt nästan studsar jag. Jag 
känner för första gången på mycket 
länge hur ett intryck når mig full
tonigt och klart, känner mig uppska
kad, gripen, berörd i mitt innersta. 
Det är som om ett töcken löstes och 
skingrades inom mig, något värman
de och genomstrålande når hjärtat. 
Hela den följande dagen kämpar jag 
.i människornas sällskap mot den nya 
känslan som helt tagit mig i besitt
ning, men på aftonen, då dörren är 
stängd och jag är ensam med natten, 
kastar jag mig på min säng och bri
ster i en lång, aldrig sinande gråt. 

Tanken på den övergivna familjen 
lämnar mig icke. Liksom en skarpt 
ibelyst plåt har den skjutits in i mitt 
medvetande, förande livet och verk
ligheten närmare mina sinnen — ja, 
så förfärande närä. Det töcken, vari 
jag förut såg livet och människorna, 
det är nu blott en bakgrund mot det 
som är. 

Det behövdes alltså en sorg, som 
jag kunde känna större än min egen 
för att väcka mig. Det behövdes en 
katastrof alldeles i min närhet för att 
jag skulle förstå, hur nära lidandet 
och växlingen vi alla stå och — jag 
bävar nästan för att uttala detta — 
hur väl vi levande behöva varandra 
i prövningen. 

Jag har vaknat ur min egoism, ur 
min apati, ur min sorg. Jag har 
börjat fatta den levandes plikt att 
vara närvarande i det liv som leves 
och varpå döden sannolikt endast är 
en fortsättning. Jag har åtminstone 
nåtts av en stråle av en högre san
nings ljus och känt den luttrande ge
nombränna mitt hjärta ... 

E—a B>—m. 
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Stora Teatern 
T Ane sista söndagen 

KATARINA II. 

Nästa program: 

SUSANNAS HEMLIGHET 
och 

F ... I T ..KRIA KUSTICANA. 

Lorensbergsteatern. 

lustspel 

Varje afton kl. o; 

Vi Ä' ALLA LIKA. 

3 akter av Frederick Lonsdale. 

pjya Teatern 
Söndag M-

Kl 

1,30 : Billighetsmatiné : 
NYGIFTA. 

MARGARETA. BARKEN 
jtåndag kl. 8 Premiär: MOTVIND. 

Lil la  Teatern.  
Lördag och Söndag kl. 7 och 9 : 

övriga dagar kl. 8 : 

jAG GIFTA MIG — ALDRIG! 

Damskodon. 
ctflodelterna för hösten och vintern 

u hörnia i stort och eteçant urvat. 
likaledes finnes ett mycâet stort urvat 
fOfett-, 90SS- och ftichshodon. 

%da passformer. 'Soda fabrikater. 
°i/flersf rimliga priser. 

Kungssal- 51 &y 
Skomagasin 

Telefon 9179 

Ceater. 
Under kommande vecka har göte

borgspubliken att motse två intres
santa premiärer, i det att såväl Sto-

Ian som Nyan da komma att byta 

program. 
Nya Teaterns premiär äger rum 

ledan om måndag. Med kännedom 
om direktör Selanders prövade och 
säkra teaterblick har man anledning 
att med stort intresse motse den 
"komedi, Motvind, av danske förfat
taren Jens Locher, som därvid kom-
rnr till uppförande. Representatio

nen tilldrager sig dessutom ett spe
ciellt intresse genom att författaren 
själv kommer att bevista föreställ
ningen. 

På Stora Teatern förbereder man 
för premiär på tisdag ett mycket 
starkt program av uteslutande ita
lienskt ursprung, nämligen de båda 
enaktsoperorna Susannas hemlighet 
ocli Cavalleria rusticana. Den senare 
operan, som för åtskilliga år sedan 
med pukor och trumpeter framfördes 
a våra musikscener är för väl känd 
att kräva någon ytterligare rekom
mendation, och vad den förra beträf
far har den efter en 14-årig livslängd 
rönt det mindre vanliga ödet att ånyo 
upptagas vid en del framstående ope-
rascener. Det nya programmets diri-

fltt dansa till maten. 
ett nöje som måste betalas med förlust av hälsa ocb 

skönhet. 

— Jag har just varit det åsyna 
vittnet till hur en ung och mycket 
vacker flicka håller på att förstöra 
sin hälsa och sitt utseende, skri
ver en Londonläkare i Weekly 
Dispatch. 

Det var en trist syn — kanske 
mest därför att hon syntes fullstän
digt okunnig om arten, ja, om själva 
förefintligheten av den försyndelse 
mot sig själv som lion begick. Trots 
blekheten, som täckte hennes kinder, 
förmådde hon bevara sitt leende an
siktsuttryck. 

Händelsen utspelades på en för
näm restaurant i Londons West End. 
Tiden ungefär kl. halv 9 e. m. — 
alltså middagstid. Under middagen 
dansades det mellan rätterna. 

Som läkare har jag lagt mig till 
med vanan att ge akt på mina med
människor på ett mera ingående sätt, 
än vad som kanske är vanligt. 

Min uppmärksamhet drogs genast 
till den unga flicka, jag nyss om
nämnt, och närmast av det skäl att 
hennes kinder färgades av en nästan 
hektisk rodnad. — Hon måste ha 
feber, var den tanke som korsade min 

hjärna. 
I samma ögonblick reste hon sig 

gent blir teaterns nye kapellmästare, 
dr. Tullio Voghera, som härmed för 
första gången framträder för göte
borgspubliken. 

* 

Lilla Teatern har haft en lyckad 
premiär med Ernst Fastboms "Jag 
gifta imig —• aldrig!" Pjäsen tillhör 
denna säkerställda kategori av sce
nisk alstring, vilken alltid går och 
vars förnämsta uppgift är att med 
verklighetstrogna, ur vardagslivet 
gripna typer roa och underhålla en 
publik. Bland de uppträdande skör
dade särskilt Märta Hedlund ett liv
ligt bifall i sin av eleganta toaletter 
verkningsfullt understödda roll. 

* 

Fru Gerda Lundeqvist-Dahlström, 
vår högt uppburna sceniska korist-
närinna, har haft en lysande fram
gång i sin senaste stora uppgift som 
Therese Pascal, den kvinnliga hu
vudrollen i en fransk komedi, vilken 
i dagarna haft sin premiär på Stads
teatern i Hälsingborg. Kritiken be
tecknar prestationen såsom en av de 
mest intressanta och lysande i tea
terns historia. Det förtjänar också 
att omnämnas att den med så utom
ordentligt stort bifall mottagna pjä
sen även iscensatts av fru Lunde-

qvist. 

upp för att dansa med den gentle
man, vars bordsdam hon var. Min 
blick följde henne och jag såg henne 
bli allt blekare. Färgen vek lång
samt bort från hennes ansikte, tills 
hennes drag voro spöklikt gråvita. 
Men hon fortfor att dansa. 

Därefter, när musiken upphörde, 
återvände hon till matbordet och till 
den nya rätt som serverades, och än
nu en gång steg rodnaden på hennes 
kinder. 

Varje läkare förstår vad jag hän-
syftar på. Denna unga flicka stod 
på själva gränsen till ett nervöst 
sammanbrott! De livsviktiga nerver, 
vilka reglera kroppens matsmält
ningsapparat ansträngdes hos henne 
ända till bristning. 

Ty i sanning, naturen har icke da-, 
nat människans kropp på ett sådant 
sätt, att den kan uthärda den dubbla 
påfrestningen av matsmältning och 
muskelarbete på en och samma gång. 
I stället har hon ordnat det så, att 
vid muskelansträngning blodet dra
gés bort från matsmältningsorganen 
och till de i verksamhet varande 
musklerna. Under mastmältningen 
minskas däremot blodtillflödet till 
musklerna och samlas i riklig mängd 
till magen. 

Man kan icke ha blodet samlat på 
båda hållen! Varje muskelansträng
ning under det man äter måste på 
det allvarligaste skada matsmältnin
gen. Det förhåller sig i själva ver
ket så, att i samma ögonblick en per
son reser sig från matbordet för att 
dansa, avstannar matsmältningsarbe
tet i hans inre. Hjärtats arbete ökas, 
blodet dragés bort från magsäcken 
och tillföres i ökad utsträckning de 
muskelpartier som i och med dansen 
trätt i verksamhet. 

Påfrestningen på hjärta och blod
kärl är mycket stor, vilket visas av 
ansiktets blekhet och en känsla av 
svindel. Unga kvinnliga patienter, 
sam jag haft under de senaste åren, 
ha berättat för mig, att de ofta kän
na yrsel och illamående när de dansa 
under en måltid. I ett par fall hava 
hjärtåkommor uppstått därigenom. 
Helt naturligt för resten! Under det 
matsmältningen pågår inträder auto
matiskt en viss avspänning i hjärtats 
arbete för att blodet på ett mindre 
forcerat sätt skall flöda till mat
smältningsorganen. Att då genom en 
stark muskelansträngning och i strid 
mot naturens lagar belasta hjärtat 
med ett mödosamt arbete är att sätta 
det på ett alltför hårt prov. 

Den förseelse man gör sig skyldig 

Sol och Tvättäkta 
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Ml har emellertid en ännu större 
räckvidd. Om matsmältningen ofta 
stores på detta sätt inställa sig förr 
eller senare matsmältningsbesvär. 

Detta är inledningen till den be
drövliga process, som slutligen för
stör den unga flickans utseende, gör 
hennes hy oren och fördärvar hennes 
humör. Det nemvösa sammanbrottet 
är där! 

Ingen kan högre än jag beundra 
den unga flickan av i dag, hennes 
kärlek till friluftsliv och även till den 
motion som dansen faktiskt är. Men 
ändå måste jag öppet erkänna att jag 
beklagar varje man som gifter sig 
med en flicka, vilken under längre 
tid haft för vana att deltaga i dans 
under måltiderna. En sådan flicka 
lider enligt min erfarenhet med ab
solut visshet av det retliga humör 
som alltid hör ihop med dålig mat
smältning. Att dansa under en måltid 
är ett brott mot naturen! 

Jag har här endast talat om hur 
fördärvbringande denna vana är för 
kvinnorna. Naturligtvis är den skad
lig även för männen, men, låt mig 
erkänna det, dock i mindre grad. Na
turen har ifråga om matsmältnings
organens anpassningsförmåga varit 
vänligare mot mannen än mot kvin
nan. Mannen har ned genom tiderna 
varit mera kroppsligt verksam än 
kvinnan och lider icke i samma ut
sträckning som hon men av att, ge
nom muskelansträngningar, avbryta 
matsmältningsprocessen. 

En kvinna som sätter värde 
på och vill bevara sin hälsa, sitt go
da lynne och sitt utseende måste 
skaffa sig en stunds absolut vila ef
ter måltiderna; efter middagen allra 
minst under en halvtimmes tid. Där
efter är muskelansträngning, även i 
form av dans, mycket välgörande. 

Det var en tid då man rökte mel
lan rätterna vid middagsbordet. Detta 
bruk har nu tack vare läkarnes in
gripande i det närmaste försvunnit. 
Bruket att dansa under måltiderna 
skall helt säkert sedan läkarne talat 
med alla de patienter, detta dåliga 
bruk tillfört dem, också försvinna. 

Cord Bully 
Av DOROTEA HÄGER. 

Han 'bans till mig en bitande kall 
julafton, då snön låg glimmande vit 
över mark och skog. "Inte svarar 
jag för att den lille skojarn kommer 
att uppföra sig bättre i ert sällskap 
än i mitt", mumlade givaren, då han 
vecklade upp pappersomslaget kring 
buren, "men här har ni honom i alla 
fall. Ja", med en nick åt domher
ren, som satt hopkrupen på översta 
pinnen, "jag ser allt, att du sneglar 
på mig med dina elaka små ögon. 

Glad att se mig på ryggen, inte 
sant?" Därpå i det han vände sig 
till mig: "Jag har haft honom i mitt 
mottagningsrum ett par dar nu. Har 
visslat ett par takter ur en visa för 
honom, tills melodien förföljde mig 
ända in i mina drömmar, men aldrig 
ett spår till intresse från hans sida; 
där sitter han, ruggig och sur, som 
den personifierade tjurigheten. Al
drig ett mat-jota har jag sett honom 
plocka i sig än, men han måste ändå 
nedlåta sig till att göra det emellanåt, 
för sanden är full av skal". 

Doktorn skrattade tjuvpojksak-
tigt. 

"Ni skulle ha sett minen på en av 
mina patienter i går afton. Hon 
kommer alltid med samma öändliga 
jeremiader, och faktiskt är det intet 
annat fel med henne, än att hon har 
för mycket pengar och för litet att" 
göra. Jag fick plötsligt se, att den 
här lille rackaren blinkade åt mig, 
så jag klämde i och visslade "Yes, 
we have no bananas" till hans upp-
byggelse. Jag önskar, ni kunde sett 
henne! Nej, jag måste i väg. God 
jul!" Så vände han sig till fågeln. 
"Skoja upp dig nu, din lille surkart." 

Jag tog min förtalade gäst i när
mare skärskådande. T. o. m. som 
han satt där nu med upp-purrade 
fjädrar, butter och otillgänglig, kun
de man se, att han var en personlig
het inom sitt släkte. Och en mycket 
viktig liten personlighet var och för
blev han de tio följande åren av sitt 
liv, lille Lord Bully. 

Den kvällen tog jag hans bur med 
mig upp i sängkammaren, och då jag 
vaknade in på småtimmarna, hade 
jag nöjet höra knastrandet av otaliga 
sönderhackade frön. Han höll allt
så på att ta sin skada igen. Men jag 
var inte riktigt glad åt min nya be
sittning. Vad skulle jag ta mig till 
med honom i längden, fast han var 
född i bur i Sibirien och aldrig vetat 
av frihetens förmåner? Hade jag 
rätt att behålla honom och hålla ho
nom fängslad bara för mitt eget 
nöje? De kända stroferna: "A Robin 
Redbreast in a cage, Sets all Haeven 
in a rage" (En rödhakesångare i bur 
rör upp himmel och jord) ljödo åter 
och åter i mina öron. En domherre 
bleve nog inte lättare att handskas 
med. Jag kände mig riktigt bekym
rad den julnatten, men till sist blev 
det klart för mig, att tills våren kom 
hade jag nog rättighet att behålla 
Bully och kela med honom. Och när 
våren kom? 

För var dag blevo vi alltmer vana 
vid varandra: snart åt han ur min 
hand, flög upp och satte sig på mitt 
finger. Så snart han hörde rasslan
det av sina älskade hampfrön i den 
lilla asken, som han tycktes känna 
igen, lade han sitt glänsande huvud 
på sned än åt den ena sidan, än åt 

Chic Ylleklädn. 
i högmoderna ru
tiga mönster, så
väl mörka som 
ljusa desseins. 

Klädning i prima 
helylle gabardi
ne, linnes i marin, 
beige, svart och 

taube. 
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allt som tillhör begravningar. 

Eldbegängelseförenlngens expedition. 

den andra. Så gav han till ett litet 
befallande kvitter, omigen ocli om-
igen, därpå ruskade han i burens 
stänger med sitt lilla kraftiga näbb. 
Om jag ändå dröjde, så lät han höra 
de mest smekande ljuva, lockande to
ner. Han brukade sitta och vänta 
på att man skulle komma tillbaka in 
i rummet vid hans befallande lilla 
kvitter, och då han hörde ens fotsteg 
bytte han den barska tonen mot ett 
mjukt välkomnande. Ja, vi blevo rik
tigt goda vänner, och jag erkänner, 
att jag började tänka med oro på vå
ren. 

Tidigare än vanligt kommo dagar 
med milda västanfläktar, då man 
började känna, att solstrålarna verk
ligen värmde, och då det blev ett vilt 
snattrande bland sparvarna och en 
känsla av vår i luften. Jag förstod, 
att nu var tiden inne. En morgon, 
då mitt rum badade i sol, kastade 
jag upp fönsterna på vid gavel, flyt
tade buren nära ett fönster och häk
tade upp burdörren. Och sedan gick 
jag ut ur rummet. Det var en hel 
timme, innan jag tillät mig själv att 
gå tillbaka. Bully sikulle få sitt till
fälle, och kanske han inte genast 
skulle förstå att begagna sig av det. 

Jag öppnade dörren långsamt och 
motvilligt, väntande att finna min 
fågel utflugen, men där satt han vid 
sin frökopp och kvittrade sitt vanli
ga välkommen till mig och tittade 

Allt slags Vildt nu inkommet 
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ag av 

24 

j.^sHgen rädd att icke heller 

in \ S^u^e vilja taga honom i hand 
ränkte han sig till att göra en 

JUP bugning för henne. 
Adjö, fröken Ames, 

hade -- redan rest sig och stod 
/ara dörren. Med ett vänligt le-

ende sade hon: 

Jas 
Pan f • ^ ^jer med er ut på trap-

visa vägen till stationen. 

In kmith skyndade fram till 
- Tack! 

ierr 

"enne: 

Hat det unga paret läm-
rUrnmet, förrän fru Ames med 

överraskande energi sprang upp ur 
stolen med tydlig avsikt att skynda 
efter dem. Men plötsligt hejdade 
hon sig och vände sig om, mötande 
Simmonds nyfikna blick. 

— Jag — jag är trött. Följ med 
mig upp, Simmonds, sade hon i ner
vös ton, som om hon fruktat att hon 
på något sätt blottat sig. 

Under tiden hade Lilith och herr 
Smith hunnit ut i förhallen. Bletch-
ley stod något avsides, väntande pa 
order att följa gästen ut. 

Betjäntens närvaro förseglade Li-
liths läppar och först då de stodo vid 
ytterdörren vände hon sig med en 
likgiltig anmärkning till sin följesla

gare. 
— Och man talar om isberg! ut

brast den unge mannen i en helt an
nan ton, än den han använt inne hos 
fru Ames. Den var lätt och pojk
aktig, och hans ögon spelade mun
tert. Hela hans väsen var som för
vandlat. I stället för att som förut 
vara brydd och osäker, föreföll han 
nu livlig, ironisk och leende. 

Det tycktes först, som om Lilith 
hiilst skulle önskat att han fasthål
lit vid sin första roll, men det dröjde 

icke länge, förrän även hon smittats 

av hans goda humör. 
— Förlåt henne, sade hon med en 

hänsyftning på modern. Hon har 
blivit gammal — hon tar saker och 

ting hårdare än vi. 
Det gläder mig att höra, men eljes 

förefaller det mig, som om hon vore 
likgiltig för allt och utan alla käns
lor, svarade han. Jag är emellertid 
inte ond på henne och hennes humör 
bättrar väl på sig. I motsatt fall 
skall jag icke åter besvära henne. 
Vad er angår, har ni alltid varit vän
ligheten själv och nu. då isen är bru 
ten, vågar jag åter skriva till er — 

farväl! 
Ett ögonblick syntes han överväga, 

om han icke skulle taga ett mindre 
stelt avsked av henne. Men hans 
blick mötte betjäntens och han in
skränkte sig därför till att räcka Li
lith handen, varefter han gick nedför 

trappan. 
Han hade emellertid knappast 

hunnit mer än ett stenkast bort i 
allén förrän han plötsligt vacklade 
och måste söka stöd mot ett träd. 

Bletchley, som fattat posto i dörr
öppningen och med blicken följt ho

nom, skyndade honom till hjälp. 
— Jag — jag är sjuk, viskade den 

unge mannen med svag röst. Jag or
kar icke gå längre, jag måste vila 
•litet. 

Bletchley hjälpte honom tillbaka 
till villan och lät honom sätta sig 
på en stol i förhallen, medan han 
själv skyndade in för att hämta ett 
glas vatten. På vägen mötte han 
Simmonds, som han med en höjning 
på axlarne tillkastade ett triumfe
rande: 

•—• Sade jag inte, att han ämnar 
stanna. Och. han stannar! 

Simmonds såg misstroget på ho
nom. 

—• Är han inte riktigt sjuk? 
Bletchley lät höra ett dämpat 

skratt. 
— Han är inte mera sjuk än jag, 

sade han föraktligt. 

XV. 

Då Bletchley kom tillbaka med 
vattenglaset, fann han den unge 
mannen sittande blek och hjälplös, 
tungt dragande efter andan. 

— Ar det inte lite bättre, sir? 
Mr Smith skakade på huvudet. 
—• Jag har varit sjuk, förklarade 

han med matt stämma, och jag fruk
tar, att ni får behålla mig här en 
kvart eller så. Han läppjade på vatt
net och frågade därefter. 

—• Finns det någon läkare här på 
trakten. Jag skulle ha lust att fråga 
honom till råds. 

Bletchley betänkte sig ett ögon
blick. Han fixerade skarpt främ
lingen och sade sedan torrt: 

— Jag skall underrätta fru Ames. 
Herr Smith ryckte till, och Bletch

ley tog icke sin misstänksamma blick 
från honom. 

— Nej, jag tror jag kan gå nu, 
förklarade den unge mannen kort. 

Han gjorde emellertid ingen min 
av att vilja avlägsna sig. Driven av 
sin nyfikenhet tittade Simmonds 
fram bakom trappan, som ledde upp 
till övre våningen. Bletchley gick 
fram till henne och viskade: 

-— Han önskar tala med en läkare 
men det är nog bäst, att ni först frå
gar fru Ames. 

Simmonds gav honom en skrämd 
blick. 

— En läkare! Ah, stackars den 
unga herrn. Jag tyckte väl, att han 
såg ut att vara sjuk, utbrast hon. 

Hon närmade sig herr Smith och 
såg deltagande på honörn. Klipsk 
nog att märka att han funnit en sym
patiskt stämd åhörare vände sig den 
unge mannen till henne och sade med 
ett matt 'leende: 

—-Jag har just kommit upp från 
sjukbädden och borde icke ha gått 
ut i dag. Men det är en sak för sig, 
och jag vill inte vara till besvär för 
fru Ames. 

Den ömsinta Simmonds hade tårar 
i ögonen. 

— Jag skall underrätta fröken 
Lilith, sade hon. 

Den unge mannen gav henne en 
tacksam blick. 

— Vill ni verkligen det? Tack! 
Han sjönk på ett teatraliskt sätt 

tillbaka i stolen, medan Simmonds 
rusade i väg. Hon fann Lilith i 
vardagsrummet, där hon gick av och 
an, synbarligen rov för en häftig sin
nesrörelse. 

— Den unge herrn har blivit sjuk, 
fröken, och vill gärna tala med en 
läkare, men tillåter på inga villkor, 
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frågande på sin öppna dörr med hu
vudet på sned. Sparvarna snattrade 
alltjämt på fönsterbrädet. Två av 
dem, lite djärvare än de övriga, hade 
hoppat in i rummet och plockade upp 
fröna, som Lord Bully hade kastat 
mellan stängerna på buren, smulorna 
från den rike mannens bord. Och 
nu var Bully ej längre en gäst och 
främling. Han var min för alltid. 

Varje år fick han sin del av års
tidens produkter. Alla mina vänner 
tyckte om honom, fastän han, jag 
måste bekänna det, hade sina myc
ket utpräglade sympatier och ännu 
mer utpräglade antipatier och bru
kade visa sin motvilja genom att dra 
sig tillbaka till sin allra avlägsnaste 

KOL VED 
COKES 

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

Kungsgat. 9 c. Rekommenderas. 

OBS.! l:sta klass arbete. Moderata priser. 

Kvinnornas Sjâlvhiïlpskassa 
S/uk- och Begravningskassa 

Nya medlemmar vinna inträde. För
säkra Eder mot sjukdom! Anmälningar 
göras till Ordf. Pr. Anna Larsson, Skans
torget 6. Tel. 182 06. Billiga månadsavgifter 

pinne: snabba, häftiga rörelser i när
heten av buren hade alltid den ver
kan på honom. Hams beundrare skic
kade honom de allra första späda 
kvistarna från nyutspruckna häckar, 
ibland t. o. m. ända från Cornwall. 
"Jag är säker, att vi äro tidigare här, 
och att de här kvistarna har finare 
arom än de, som komma från era so-
tiga och nerrökta Londonparker. Yar 
god lämna dem till Hans Nåd med 
min vördsamma hälsning". Och 
Hans Nåd tog emot dem med ett litet 
kvitter av hänförelse och plockade 
av knopp efter knopp med sitt lilla 
kraftiga näbb. 

En morgon knackade brevbäraren 
två gånger på dörren. "Postmannen 
frågar, om det är rätt adress på det
ta, miss", frågade min jungfru tve
kande (hon var något trög i uppfatt
ningen), då hon räckte mig ett paket 
adresserat till Lord B. Finch (bull
finch = domherre). Naturligtvis 

var det riktig adress. Där låg om
sorgsfullt inpackad en härlig doftan
de gren av äppleblom i knopp. "Sän
der detta som ett tackoffer, för att 
du inte kan plundra min fruktträd
gård, din kanalje". 

Om somrarna kommo hallon och 
jordgubbar, om höstarna björnbär, 
kanske den förnämsta av alla läcker-

ILLIGA ÅTTOR. 
Ett större nyinkommet parti 

Imit. Smyrnamattor i god kvali
tet, vackra färger och mönster 
utsäljas till nedanstående extra 
låga priser: 
Storlek: 40x80 - 50x100 - 60x120 - 160x235 
Pris pr st. 1: 65 2: 50 8: 50 17: — 
Storlek: 200x300 - 250x300 - 300x400 
Pris pr st. 27: — 42: — 55: — 

Wilton-, Axminster-, Kidderminster- och Kokosmattor till oerhört billiga 
priser. Order till landsorten mot efterkrav. 

A.B. CARL JOHNSSON, Kungstorget 2, GÖTEBORG. 

heterna. Om vintern var det äpple
kärnor och långa torkade groblad och 
tistlar, på jularna valnötsbitar. 

Så gick det ena året efter det an
dra, den ena besvärliga ruggningspe-
rioden efter den andra och därpå be
löningen för obehaget i form av en 
ny glänsande rosenröd väst och en 
ny svart sidenmössa. För vart år 
ökades hans förtroende och hans till
givenhet. Och så helt plötsligt utan 
några varnande tecken till arvtagan
de vitalitet hos min lille vän kom det 
en julimorgon, då intet välkomnan
de kvitter mötte mig och han var så 
förbi, att det lilla huvudet nickade 
och nickade i ett och han var glad 
att få vila i mina händer. Och så 
dog han, vänfast och självmedveten, 
en god kamrat in i det sista. 

(Time and Tide). 
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fcv busmödrarne ! 

Från trycket har i dagarna utkom
mit en utvidgad upplaga av "Jacobs
sons Receptbok" för bakning. Bo
ken, som är trevligt utstyrd, inne
håller ett flertal utmärkta recept å 
bakverk av alla slag och är liksom 
förut redigerad av exam, skolköks-
lärarinnan fröken Ingeborg Jacobs
son, Ramlösa. Med det synnerligen 
förtjänstfulla recepturval, som här 
gjorts, har allmänheten fått tillgång 
till en på samma gång tillförlitlig 
och praktisk receptsamling på alla 
de bakverk, som behövas i ett hem. 
Då boken dessutom tillhandahåll o s 
gratis efter rekvisition genom diver
sehandlandena på platsen, bör var 
och en förvissa sig om att erhålla 
densamma. 

Praktisk Friluftsskola 
med pension öppnas på vårsidan i 
Alfhem. Språk, matematik, slöjd m. m. 
Prospekt fr. Kvinnornas Tidning, Gbg-, 
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Varje förståndig husmoder 

användet 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Med Viking skokräm och 

glansborsten Viking ger Ni 

på några sekunder åt skorna 

den djupa, smetfria glans, 

som endast Viking kan för* 

låna. Viking skyddar lädret, 

bevarar dess smidighet och 

förlänger dess livslängd. 

Välj, men välj det bästa: 

••y.*;?* 
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NORDISKA 
"ANDELSBANKEN 
STOCKHOLM GÖTEBORG 
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Emottager insältningar mot högsta 
gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-
ringstack. 

Förmedlar köp och försäljning av 
aktier och obligationer. 

Emottager mot billin 
öPPe" d«P°sition)aX (S'k-
värdehandlingar a sla9s 
redovisas omedelbaru^^9 

nenten. depo. 

Emottager till förvaring , 

(s- k. sluten deposition) f 
«10', konvolui 0 a"*'s" 

Bröllopsresan. 
Den engelska författarinnan Anne 

M-onttin påstår, att om kvinnorna 
sanningsenligt skulle säga vilken re
sa de funnit tråkigast, skulle de sva
ra —- bröllopsresan! 

Bröllopsresan, skriver hon, ar en 
stor missräkning och motsvarar på 
intet sätt de förhoppningar om lyck
salighet, man knyter till densamma. 

Skall man resa och ha verkligt 
nöje av färden, måste man vara sam
stämd med sin reskamrat, man må
ste ha samma smak, vara roade av 
detsamma. 

Men hur ofta är väl detta fallet 
med nygifta människor, som ännu 
icke hunnit anpassa sig efter varan
dra? När den unge mannen är intres
serad av den främmande stadens 
storartade hamnanläggningar, vill 
hans fru inspektera de stora modeaf
färernas skyltfönster. När den ene 
vill se på fotboll, boxningar och lust
spel, föreslår den andra ett besök på 
en konstutställning eller på operan. 
När den ene vill bestiga bergstoppar, 
vill den andra sitta i lugn och ro 
på hotellverandan och se på folk. 

På en bröllopsresa i främmande 
land äro de båda nygifta alltför myc
ket hänvisade till varandra. Det är 
inte alla som tåla vid att ses ständigt 
på nära håll och sällskapas i det 
oändliga. 

Nu är det ju så att unga förälska
de människor försöka taga så myc
ket hänsyn som möjligt till varandra 
men sådant tär på både trevnaden, 
humöret och krafterna. 

Det var ett ungt par, som efter 
eAt fjorton dagars på tu man hand 
sutto och sågo på varandra med ut
tråkade, kritiska och inte riktigt 
snälla ögon. 

O, sade hon, tänk om man kunde 
få träffa nå'n människa! Tänk att 
få träffa en vän! 

Ja, sade han, om det så vore min 
värste fiende, skulle han vara hjärt
ligt välkommen! 

w 

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, bonbonièrer o. d., som göras i stort urval och 
i sådana prislägen, att de kunna vara tillgängliga för en 
och var. 

Alla glas äro signerade av Gate och Haid. 
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BREVLÅDA. 
Fru Lotten. Vi tacka Er för • 

velsen. Om det skall vara nå 
mening med det offentliga ordet£ 
det givetvis, vid behov, användas 
opinionsskapande syfte för att 1~ 
människorna skilja mellan o-0tt 1? 
ont. Kritik, i vilken rik«^* 
bedrives, är ingen l5tt 

främst emedan den icke kan undJ 

att stöta på det personliga även där 
den uteslutande önskar rikta si» m t 

isak. 

Vän i Viken". Varmt tack! Få 
vi många sådana vänner i vikaïna 
måste vi snart bygga eget hus. 

Decouragerad. Ni är icke ensam 
om att känna denna tomhet. Men upp
ge icke hoppet! Ju flera som känna 
den och ju djupare den erfares, desto, 
snabbare och vissare skal] en lyckli
gare och innehållsrikare tid komma. 

Säker vinst . Annonser av detta 
tvivelaktiga slag införas principiellt: 
aldrig i Kv. T. 

Prenumerant från början. Enär 
vi haft olika artiklar i denna fråga 
torde Ni godhetsfullt något närmare-
angiva vilken av dessa Ni åsyftar 
och samtidigt uppgiva adress för 
omedelbart erhållande av numret. 

V—g A—g. Svåra saker! Vi få. 
utbedja oss betänkande. 

Fru Elisa-Betta. Edert inlägg in
föres i nästa nummer. 

Eva i Eden. Er insändare skall 
komma in i ett följande nummer, 
fastän den icke i egentlig mening-
svarar på den uppställda frågan. 
Vad beträffar ert brev till redaktio
nen var det också oklart utom i fråga, 
om ohövligheten. Vilket humör! 
Vi förstå er verkligen inte. Ni be
finner er ju ännu i Eden. Alltså 
före syndafallet. Hade det varit 
efteråt, hade det ju varit rätt natur
ligt, att ni -tagit så illa vid er. 

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

Smakfulla och sköra 
DE LI  KAT ES S BRÖDSORTER 
Rekommenderas. 1. p. tel. 40928, 

Hrla JMjölh 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

att jag stör fru Ames. Skall jig 
hämta doktor Mallory, fröken? Han 
är -säkert hemma nu. 

Lilith nickade jakande och skyn
dade ut i hallen. Hr Smith reste 

sig. 
— Jag är uppriktigt ledsen över 

att jag ställer till sådan oro, sade 
han ödmjukt och med matt stämma, 
men efter min sjukdom 

Lilith avbröt honom brådskande. 
— Kom med in i vardagsrummet, 
sade hon, så skall jag skicka efter 

en läkare. 
Innan hr Smith hunnit in i rum

met hörde man fru Ames' svaga röst 
uppifrån den övre hallen kalla på 
Simmonds. Kammarjungfrun vände 
sig brådskande till Lilith och viska

de: 
— Vill fröken se till frun, medan 

j-ag hämtar doktorn — jag skall vara 
tillbaka i rykande rappet. 

Lilith nickade och lät flickan gå. 
Sedan hon beordrat Bletchley att se 
till främlingen, skyndade hon upp
för trappan till övra våningen och 
träffade fru Ames i korridoren. 

— Vad -har ni för er där nere, och 
vem var det som gick ut genom dör

ren, frågade denna vresigt. 
— Han har blivit sjuk — jag har 

skickat bud på doktor Mallory. 
Lilith lämnade detta meddelande 

i trotsig ton, och fru Ames syntes 

häftigt upprörd. 
— Har Simm-onds gått? Ropa 

henne genast tillbaka! Du borde inte 
ha skickat -efter doktor Mallory. Jag 
vill inte se honom här! Jag förbju
der honom tillträde till mitt hem. 

Hennes eljes så blida, mörka ögon 
sköto blixtar och så svag hon än var 
stampade hon häftigt i golvet. 

— Det är för sent, mamma. Du 
kan väl inte neka att skicka efter lä
karen, när en människa är sjuk. Och 

Eric år sjuk. 
Men fru Ames ville inte höra på 

henne. 
— Skicka bort honom! Han får 

inte stanna här. Jag tillåter det inte, 

utbrast hon. 
Därefter kastade hon sig i dotterns 

armar -och flämtade i ett plötsligt ut
brott av ångest: —- Han måste bort. 
Han får icke bli sedd här. Åh, Li
lith, låt honom icke stanna du vet 
inte vad du gör. 

Lilith stod där förvirrad över den 

plötsliga omkastningen i moderns 
sinnesstämning, från otålighet och 
vrede till ångest och förtvivlan. Hon 
försökte att lugna henne och tala 
henne till rätta. 

— Men mamma, var då inte iså 
hård. Det liknar dig ju inte alls. 
Jag förstår dig inte. Du måste väl 
ha medlidande med en människa, 'som 
just stigit upp från sjukbädden. Hur 
kan du vilja jaga bort honom och 
neka honom hjälp. Det är omänsk
ligt — omöjligt. 

Eru Arnes försökte lösgöra sig ur 
Liliths -armar, såg henne in i ögonen 
med en blick, som förrådde hennes 
fruktan, och flämtade: 

— Jag vet bättre besked än du. 
Jag vet mera än du. Om du visste 
vad jag fått reda på, skulle du vara 
lika ivrig som jag att bli kvitt hans 
närvaro. 

Det lidelsefulla allvar, varmed hon 
talade, kunde icke annat än göra in
tryck på dottern. 

— Mamma, mamma, vad menar 
du? frågade Lilith nu verkligt 
skrämd. 

Fru Am-es sökte återvinna sin 
självbehärskning. 

— Nå, det är inte så farligt — 
se inte så förskräckt ut, sade hon. 
Jag vill bara inte ha hit den där spio
nerande doktor Mallory. Han är så 
nyfiken och du vet inte vad han kan 

upptäcka. 
Men Lilith endast skakade på hu

vudet. 
— Vad han än måtte komma un

derfund med, så låter han det icke 
komma vidare, förklarade hon tillits

fullt. 
Eru Ames höjde -otåligt på -axlar-

ne. 
— Han har alldeles bländat dig, 

sade hon, men jag har ingen vidare 
tillit till en sådan ung läkare. 

— Han bor närmare än doktor 
Crisp, och så är han inte så döv, sva
rade Lilith. Hur som hälst måste 
han vara här om ett ögonblick. 

Men fru Ames var långt ifrån 

nöjd. 

— Det är åtminstone inte nödvän
digt att han får träffa -dig, sade hon 
kort. 

— Jag går ner för att höra -efter 
om Eric har något att säga mig. 

Fru Ames, som just stått färdig 

att gå in i sitt sovrum, vände sig åter 
om och grep dottern i armen. 

— Vad -ämnar du tala med honom 
om? frågade hon. 

Hennes röst hade ett bedjande och 
förkrossat tonfall. 

— Lita på mig, mamma, bad Li
lith vänligt. Jag säger ingenting 
annat än vad jag har rätt att säga. 
Hon böjde sig ner, kysste modern på 
pannan, öppnade dörren till hennes 
sovrum -och förde henne dit in. Men 
så fort hon väl fått fru Ames ned i 
stolen skyndade hon ut igen. 

När hon nådde fram till trappan, 
saktade Lilith sina steg, och det var 
med en halvt beslutsam, halvt resig
nerad min hon passerade hallen för 
att komma till vardagsrummet. 

Där inne fann hon Bletchley som, 
alltjämt med ett vattenglas i handen, 
stod och betraktade hr Smith med 
påträngande nyfikenhet. 

— Känner ni er bättre nu, herr 
Smith? frågade hon vänligt. 

Den unge mannen blev en nyans 
blekare, då han reste sig och gav 
henne en skygg blick. 

— Det gör mig ont att jag är till 

sa mycket besvär för er, fröken 

Am-es, sade han. 
Han ämnade fortsätta med sina 

säkter -och sin-a hänsyftningar på 
sjukdom han just genomgått, da »' 
lith hejdade honom med en avbojan 
gest -och, vändande sig till K6*® " 
gav denne order att föra in 0 

Mallory så snart denne kom. 
(Forts.)-
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INNEHÅLL. 

Utlandskrönika i sammandrag. 

mom esna gränser' 
f5rr och nu. Av Docent Hilma Bore-

»De blindas dag 
L'esprit de corps 

mas Tvivlare. 
»Vi fraskilte Barn 

Ett inlägg av Tho-

". Av Marie Louise 

Teater. 
jr0 vi sådana? 

Teori och praktik. 

Änkan och den unga flickan. 

Bronze. Novell. 

Lilith. Boman av Florence "Warden. 

UtlandshröniKa 
i sammandrag. 

Den engelska valstriden är i full 
«d enetgisk gång — redan den 29 
Aber skall parlamentsvalet äga 
ram. Allmänheten är ytterligt miss
telåten med att. landet kastats ut i 
denna kris, som -med litet god vilja 
kunnat undvikas. Dels kostar ett 
val mycket pangar, dels verkar det 
genom sin alltid ovissa -utgång stö
rande på affärs- och arbetslivet. 

Det förefaller, som skulle det nu 
i England komma till en klar och 
öppen kraftmätning mellan de bor
gliga å ena sidan och socialdemo
kraterna å den andra. Det har in-
gåtts "borgfred" mellan högern och 
liberalerna — i sådana valkretsar, 
fer socialdemokraterna, ehuru i mi
noritet, ha utsikt att få sin kandidat 
va-ld, om de borgerliga splittra sina 
röster, hava dessa senare beslutat 
samarbeta med ömsesidigt löfte, att 
lojalt stödja den borgerlige kandidat, 
tan må vara högermain eller liberal, 

har de bästa segerutsikterna. 
^ iet senaste parlamentsvalet vun-

»° socialdemokraterna -ett 70-tal man-

,at t,ack vare den borgerliga oenig-
i sådana kretsar. 
liberalernas vägnar har där 

J'mte Lloyd George förklarat, att 
e ta parti för framtiden kommer att 

en fullt självständig, klart libe-
Politik utan sammanblandning 

e den socialdemokratiska. 

^^Idemokratiska partiet har 
k j^a-t utmaningen genom att upp 
»k 4 ar')etarvärlden till kamp -mot 
^talistenia», en beteckning, som 

Ü 1 ̂ er omfatta båda de borger-
jj Partierna, under det att man ti-
lre förbehållit den åt högern. 

ki j.^värande förhållande för det 
*^1 ^^k^iska partiet är att det 

(«ma 3 avs^alia sig kommunis
ms ' ^as vänskap måste betrak-
:y,„ 01n misskrediterande i valrörel 

% an väntar i inga stora förskjutnin-
ga om styrkeförhållandet 

tet. 

frå] 
de olik; 

Het 
a partierna i parlamen-

V- antages dock att högern 
ll;i(1|^r att göra en del vinster. Att 
bli siH

nalds arbetarregering skulle 
det in 

I1C'0 a'ven i fortsättningen 
- gen 'som tror. Kanske blir det en 

bâgçr koalitionsregering med 
1 majoritet, men även med ett 

starkt liberalt inslag. Lloyd Geor
ge's planer sägas gå i denna rikt
ning. 

Händelserna i England ha haft en 
stark inverkan på den franska opi
nionen. Inom de radikala grupper, 
som utgöra regeringens stöd, bekla
gar man det förefallna, under det att 
oppositionen, högern, väntar nya och 
för dess önskemål bättre tider. En 
högerseger i England skulle, anser 
man, bl. a. komma att betyda större 
fasthet (hårdhet) mot Tyskland. 

Förutvarande franske presidenten 
Millerand är, enligt förljudande, sys
selsatt med att till ett- handlings
kraftigt block sammansluta alla de 
spridda oppositionsgrupper, som vilja 
den radikala regeringen till livs. Ti
den anses gynnsam. Regeringen har 
nämligen betydande svårigheter att 
dragas med just nu — frane'en faller 
dag för dag, statstjänstemännen, 
även de högst uppsatta, pocka på 
högre löner och allmänheten knorrar 
över de höga levnadskostnaderna. 

Tyska ministerkrisen står alltjämt 
på samma orörliga punkt — någon 
lösning synes icke möjlig utan riks-
dagsupplösning och nyval, som kun
na visa vilket eller vilka av de sju 
politiska partier riket är välsignat 
med, folket vill se vid makten. 

Ett rykte vill veta, att den span
ske diktatorn general Primo de Ri
vera ämnar draga -sig tillbaka med 
•sitt militärkabinett och överlämna 
makten till ettdera av de politiska 
borgerliga partierna. Något arbe
tarparti har Spanien icke, endast en 

del anarkister. 
Från alla Balkanstater meddelas 

om -en oroväckande kommunistpropa
ganda, ledd och betalad av ryska 
sovjetregeringen. 

(Eftertryck förbjudes.) 

förr och nu. 
Av Docent H I L M A  B O B E L I U S .  

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

Inom egna gränser. 

Tryggerska regeringen har ingivit 
sin avskedsansökan -och konungen har 
efter konferenser med de olika par-
tiledarne uppdragit åt hr Brant-ing 
att bilda ny regering. Hr B. har be
redvilligt mottagit uppdraget. 

Det nya kabinettets sammansätt
ning är, -när detta skrives, icke känd, 
men upplysning har lämnats, att den 
kommer att bli rent socialistisk. 

Som skäl till ministärens tillbaka
trädande har hr Trygger angivit den 
meningsskiljaktighet beträffande vår 
försvarsfrågas förhallande till 
världsläget, som förefunnits inom de 
olika partierna. Regeringen har an
sett, att under den senaste tiden hän
delser inträffat, vilka göra det för 
riket vådligt att låta försvarsfrågan, 
vilken är av livsviktig betydelse för 
landet, nu gå till ett avgörande. Des
sa "händelser" äro allmänt kända. 
De ha utspelats helt nyss på För
bundsförsamlingen i Genève. Denna 
höga församling, bland vilken även 
vårt land är representerat, har anta
git vittgående förslag i de internatio
nella skiljedoms- och säkerhetsfrå
gorna samt beslutat en internationell 
konferens nästa sommar för en all
män nedskrivning av rustningarna. 

Klokheten synes bjuda att Sverige 
liksom andra länder inväntar händel
sernas vidare utveckling, innan det 
gör sig mer eller mindre försvarslöst. 

I vissa fall har "kvinnofrågan", 
som man förr sade, ridit fort under 
de sista tjugu—trettio åren, i andra 
knappast, kommit ur fläcken. Exem
pel: rösträtten å -ena sidan, kvinnors 
tillträde till ämbeten å den andra. 
De många ha vunnit förmånen att 
knuffas i valköer och under det pro
portionella systemet bestämma vilken 
beteckning de hålla på i partiernas 
dragkamp. De få som äga full ut
bildning för ett kvalificerat ämbete 
stängas Ute från att ens söka det, 
trängda mellan den ännu ej halv-
öppnade dörren dit och ett föråldrat 
betraktelsesätt angående kvinnlig j 
pensionsålder. Hur vinstberäkningen 
ser ut beror av den uppfattning man 
hyllar. 

Men man bör se på den ljusa sidan. 
Att' här och där i den kommunala 
representationen sitter en kvinna med 
erkänd duglighet. Att ett par såda
na kvinnor tillhöra riksdagen. Att 
den kompetens som utestänges från 
befordran d-oc-k är kompetens. Detta 
är glädjeämnen. 

Kvinnorörelsens historia har in
tresse, och en återblick på den kan 
vara anledning till glädjande betrak
telser även ur andra synpunkter än 
de s. k. "uppnådda målens". 

Om -en hel del av de "uppnådda 
målen" vid närmare skärskådande te 
sig väsentligen ouppnådda — liksom 
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bör detta vara mindre nedslående 
än sporrande. 

Men det är en annan anledning till 
betraktelser över det förflutna och 
närvarande jag tänker på: inte -det 
som alltför litet realiserats av vad 
man velat, utan det som kommit ut
över vad man, d. v. s. kvinnorörelsen, 

velat. 
Det är ansvarsfull lycka för -en 

enskild människa att äga ett person
ligt patos, som under hennes livsut
veckling i någon mån kan (och bör) 
skifta form, men som blir allt med
vetnare. Det är gott för -en "rörelse" 
att inte kunna rymmas i ett litet be
gränsat, av omständigheterna betin
gat schema-, att bäras av något som 

9 9 De blindas dag." 

Denna regeringens åsikt omfattas 
icke av socialdemokraterna, vilka ön
ska försvarsfrågans .skyndsamma lös
ning genom en våldsam nedskärning 
-av försvaret samt icke heller av Fri
sinnade folkpartiet -som delar den so
cialdemokratiska uppfattningen med 
någon moderation ifråga om avrust-
ningens utsträckning. 

Då Frisinnade folkpartiet och so
cialdemokraterna på detta sätt "fun
nit" varandra i försvarsfrågan och 
då de tillsammans förfoga över ma
joriteten i Andra kammaren, har mi
nistären Trygger ansett sig böra trä
da tillbaka för att lämna plats åt de 
partier, vilka skola taga makten vid 
den kommande riksdagen tillika med 
ansvaret för försvarsfrågans lösning. 

är mycket innehållsrikare än den 
själv vet av. 

För 1880 och 1890-talets officiella 
kvinnorörelse tyckes merendels fun
nits vattentäta fack för intellekt och 
förvärvsarbete å ena sidan, äktenskap 
-och familjeliv å andra sidan. Etiska 
och psykologiska problem för kvin
nan såg man bara inneslutas i det-' 
förra facket, inte i förhållandet mel
lan det en-a-s -och andrås innehåll, och 
inte inom det senare. Man var var
ken feg eller pryd, än mindre på rin
gaste vis missakt-ande gentemot "kär
lek och äktenskap", som behandlades 
som synonymer. Man var blott 
grundfast av traditionell övertygelse, 
så vitt- det angick den välsinnade 
kvinnan. "Lycklig maka och mor", 
med själsbildning på lediga, stunder, 
eller glad resignation i ett självvalt 
arbete som skulle ersätta "personlig 
lycka", det var alternativen. Om 
annan stötesten för det förra än man
lig lastbarhet eller tyranni var. icke 
tal. Om annan stötesten för det se
nare än kvinnlig oförmåga eller håg
löshet v,ar knappast fråga, och ännu 
mindre om något krav både — och 
på "lycka" och "arbete". 

Ellen Keys lidelsefulla framhä
vande av erotikens ingripande bety
delse, inte bara -som "äktenskap och 
familjeliv" — som ju ingalunda för
bisågos — utan -som livsfaktor i den 
individuella utvecklingen, skar in i 
denna skenbart harmoniska uppdel
ning. 

Nu är den gamla traditionalismen 
bruten, t. o. m. mera än det syns på 
ytan, utan att något av den gamla 
kvinnorörelsens strävanden synes 
överflödigt -eller umbärligt. De rikt
ningar som så skarpt drabbade sam
man, eller rättare höggo förbi var

andra för trettio år sedan, te sig inte 
för en återblick som upphävande var
andra. 

Den av Esseide och hennes närma
ste efterföljare önskade och förorda
de, av Ellen Key i vissa sammanhang 
missaktade intellektuella -skolningen 
har genom livets egen logik fört till 
individualitetens frigörande också 
i fråga om det erotiska. Själva den 
strävan efter "objektiva" mål på 
"manliga" verksamhetsfält som be
farades bli vilseledande och livshäm-
mande har hjälpt den kvinnliga per
sonligheten att finna -sig själv, som 
"hel kvinna" ej mindre än som hel 
personlighet. 

Populärt förenklat kunde man om 
läget vid 1890-talet-S mitt säga: 
Kvinnorörelsens råd till den kvinnli
ga individen lydde: Sök nyttig verk
samhet, så kan du leva nöjd utan 
kärlek och äktenskap", Ellen Keys: 
"Sök den stora kärleken, den är mer 
än arbete och intellekt". Nu kunde 
båda utsagorna slås samman i en: 
"Följ dina objektiva intressen, då 
skall kärlekens lycka och smärta 
därjämte tillfalla dig, just så 'stor 
som du själv blivit". 

De blindas dag är åter inne. För 
ett mer än belijärtansvärt ändamål 
vädja dessa dagar, som i år äga rum 
den 18 och 19 dennes, till allmänhe
tens intresse och offervillighet. I 
likhet med föregående år är huvud
vikten lagd på försäljningen i där
till på olika platser i staden särskilt 
upprättade stånd främst av de blin
das arbeten, men även av en del an
dra saker. Försäljningen i stånden 
pågår ända till den 25 dennes. Dess
utom har anordnats ett lotteri med ett 
vinstvärde uppgående till 105,300 
kr., och vari högsta vinsten utgöres 
av statens premieobligationer för 
10,000 kronor. Utsikterna- till vinst 
på de kr. 2,10 varje lott kostar ökas 
betydligt genom att dragning på ni-
tarna även äger rum. Bland skänkta 
gåvor till denna dragning märkas 
särskilt ett 100-tal presentkort av 
100 kr. värde vardera. Slutligen fäs
tes den intresserades uppmärksamhet 
på de listor som för tecknande av 
penningbidrag till de blinda finnas 
utlagda i stadens banker, på tidnin
garnas anno-nskontor och Gumaelius 
annonsbyrå, -samt på soirén till för
mån för de blinda den 20 dennes hos 
Vollmers, varvid operasångaren Eric 
Andersson och violinisten Sten Nord-
felt medverka. 

Med kännedom om göteborgarnas 
frikostighet skall de blindas dag för 
visso giva en vacker behållning. Än
damålet är som sagt denna gång mer 
än vanligt behjärtansvärt. Blindvår
den i vårt land är nämligen ännu 
icke på långt när så väl organiserad 
som den borde vara. I stort sett -står 
den långt högre i våra grannländer 
än hos oss. Sålunda, åtnjuter exem
pelvis i Danmark varje blind man 
och kvinna en årlig pension av staten 
å 800 kronor. 

I Sverige är blindvården mest gyn
nad i huvudstaden, i det att ett årligt 
statsanslag av 100,000 kronor tillfal
ler därvarande blindanstalt. Dess
utom äga vi ju statsunderstödda sko
lor för blinda å olika orter i vårt 
land. Men därmed är frågan icke 
löst hur alla de, som genom olycks
fall eller -sjukdom berövats männi
skans förnämsta sinne, synen, skola 
kunna beredas tryggade existensvill
kor under sin levnad. Vi få icke 
glömma att den som i dag går blind 
och hjälplös ibland oss kanske helt 
nyligen var en lycklig och fullt ar-
betsduglig människa. Även om man 
förutsätter -att han ånyo blir istånd-
satt att arbeta-, och då inom den blin
des speciella förvärvsområde, korg-
och borstbinderiet, har likväl hans 
arbetsförmåga sjunkit med minst 50 
procent. Följaktligen är han genom 
sin olycka dömd att blott kunna 
uppnå ett halvt arbetsresultat och 
därmed även halv arbetsförtjänst. 

Hur lösa de blinda i vår stad för 
närvarande denna fråga? — För att 
få svar vända vi oss direkt till den 
ena av stadens blindföreningar, näm
ligen föreningen Hoppet på Spräng-
kullsgatan. Här i föreningens sedan 
1917 inrättade verkstäder arbeta ett 
antal blinda med korg- och borstbin-
deriarbeten för sitt levebröd. Arbets
tiden är fastställd till 8 timmar. Ar

betet bedrives pr ackord, men minimi
lönen för var och en är bestämd till 
100 kr. pr månad, vadan de som icke 
uppnått större skicklighet alltid kun
na påräkna denna inkomst, medan 
andra mera försigkomna kunna, kom
ma upp i något högre förtjänst. I 
medeltal belöper sig emellertid de 
blindas inkomst till 100 kronor pr 
månad. Man förstår utan förklarin
gar vad detta betyder i en dyrtid som 
den nuvarande med dess i många fall 
oskäligt höga hyror och livsmedels
pris. 

Till dessa problem sällar sig ett 
annat -och mycket allvarligt sådant, 
nämligen svårigheten att omsätta de 
blindas arbeten. Dessa handarbeta-
de, välgjorda -och hållbara alster, 
som kostat sin tillverkare så mycken 
tid och uthållighet, kunna ickè upp
taga konkurrensen med de i markna
den långt billigare fabriksvarorna. 
Problemet, som alltid varit svårt, blir 
i -och med den stegrade konkurrensen 
hart när olösligt. 

Med tanke på de oerhörda svårig
heter i fråga om såväl existens som 
arbete som de blinda haft och allt
jämt ha att bekämpa ter sig dei4s 
modiga kamp för tillvaron och de re
sultat som de uppnått så mycket akt
ningsvärdare. För at-t h-är uteslutan
de följa utvecklingen av Göteborgs 
yngsta blindförening, nämligen den 
ovan nämnda föreningen Hoppet kan 
den efter ett tioårigt arbete peka till
baka på en framgångsrik verksamhet 
under ledning av sin nitiske förestån
dare, hr Axel Andersson, vilken själv 
genom en olyckshändelse i det när
maste berövad synen med levande in
tresse ställt sin betydande organisa
tionsförmåga i de blindas tjänst. In
tresse utifrån har ej heller saknats 
och alldeles särskilt bör framhållas 
det stora ekonomiska -och personliga 
stöd som under senare år lämnats för
eningen Hoppet av den kände ivr-ajen 
för blindvårdens ordnande i vårt 
land, grosshandlanden hr Bror Al-
brektson. 

Men huru stort det enskilda intres
set än är kan frågan om blindvården 
icke lösas rationellt, förrän den i 
Sverige såsom i våra grannländer 
Danmark -och Norge i större utsträck
ning än nu blir en statens -och kom
munernas angelägenhet. 

Olyckan att berövas synförmågan 
är i sig själv en av de svåraste pröv
ningar som kan drabba en människa. 
Ifrån ljus och frihet till mörker och 
ofrihet — vilken bitter lott! Det 
ädlaste av alla våra sinnen, det en
da som sätter oss i allsidig beröring 
med yttervärlden verkar icke mer. I 
denna eviga natt anförtros all väg
ledning åt hörsel och känsel. Den 
blindes hörselförmåga blir också van
ligen fenomenal. Han hör om ett 
fönster står öppet, om ett föremål 
står i hans väg. Men han ser likväl 
ingenting. Han kan aldrig vara viss, 
och slappna av såsom vi andra under 
synens säkra ledning. Alltid på 
spänn, lyssnande, förnimmande, tre
vande utsättés hans nervsystem för 
en ständig och fruktansvärd påfrest
ning. Varje minut i livet påminner 
honom om hans olycka, hans särställ-
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