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Varför plågas med dåligt kaffe då Ni 
kan få Swalanders kaffe! Butiker: Kungsg.17 
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sina snäckor och stenar i videkorgen, 
ropade Bronze och lagade sig till att 
åtfölja mannen; men denne hindra
de Bronze att hoppa i båten. Det är 
alldeles omöjligt att medtaga hunden, 
båten är alltför liten och Bronze vä
ger lika mycket som en karl ! 

— Aldrig har jag gått utan Bron
ze! suckade Gladi. 

— Men min hustru dör innan vi 

hinna hem! 
Detta avgjorde saken. Gladi lu

tade sig ned, smekte och kysste Bron
zes breda panna, samt visade på vide
korgen. Stanna här, Bronze, tills 
jag kommer tillbaka och vakta min 
korg. Stanna, hör du! och akta väl, 
väl! Hon befallde ej, men hon ta
lade tydligt och avmätt, för att göra 
sig förstådd. Och Bronze förstod; 
han blickade in i hennes ögon, läng
tande och full av saknad, och lade sig 
ned bredvid det anförtrodda godset 

utan klagan, men med en suck så ut
trycksfull, att Gladi ännu en gång 
kastade sin arm omkring hans breda 
nacke. Hon steg i båten, och mannen 
som var fiskare, rodde med kraftig 
hand, så att den tycktes flyga utåt 
vattnet. Båtar äro på det viset: när 
de gå bort och edra saknande blickar 
följa dem, ha de liksom vingar, och 
när de vända åter och edra spejande 
blickar spana dem i fjärran och edra 
hjärtan flyga dem till mötes, så gli
da de långsamt och liksom motvilligt. 
Så även denna. Den flög bort som 
en pil av guld, ty aftonsolen förgyll
de dess segel. Bronze lyfte huvudet 
och uppgav en lång klagan; den smög 
hemskt över de vida vattnen, utan 
att ekot upprepade den. 

Allt var tyst, endast det lilla sol-
förgyllda seglet gled — gled — gled. 

En aftonklockas ljud, en fågels 
kvitter och avlägsna barnröster av-
bröto dock stundens tystnad. 

Havet är gruvligt tyst när någon 
gång det vilar. Den lilla sjöråttan 
kilade ljudlöst bland strandgräset, en 
armé av krabbor krälade sakta bland 
stenarna, och snäckorna stucko ut 
sina små huvuden, för att se på det 
sjunkande solljuset. Huru skulle des
sa små stackare våga något buller, 
när det stora havet låg så tyst? 

Bronze rörde sig ej. Hans ögon 
lämnade icke båten, vars segel i 
fjärran nu glänste mot solen, likt 
vingen av en fiskmåse. Kyrkkloc
korna hade fyra gånger slagit sina 
timslag, byklockan klämtade varje 
kvart, ett ljud som mången skepps
bruten måste hava hört i den mörka 
natten, utan att kunna själv ropa så 
högt att strandfolket hörde det och 
kunde lossa räddningsbåten. 

Plötsligt började sanden glittra, 
som om tårar fallit därpå. Bronze 
bara såg och såg ingenting annat än 
vingsnibben av båtseglet. 

Vattnet började rulla, slickade 
stranden och lämnade skum efter sig 
på sanden. Vågorna gingo allt hög
re, fyllde sjöråttans gångar, badade 
gräset med sitt guldskum och drevo 
krabbor och musslor tillbaka i det 
djupare vattnet, som småningom från 
vitt och rött förbyttes till grönaktig 
kristall. Bronze var bara ögon. 

Någon ropade honom, han kastade 
blott en hastig blick åt roparen, och 
hans öga vände åter till skuggan av 
båten och fiskmåsens vinge. 

Floden tycktes emellertid redan 
hava inkräktat och betvingat allt 
utom klippan varpå Bronze låg; mot 
den bröt sig ännu vågen och kastade 
sitt skum upp mot dess topp. 

Nu steg den åter, och blott en 

handsbredd skilde den från klippans 
topp, och vattnet blev grönare, ett 
grönt, som liknade ödlans ögon. 

Alla ljud hade tystnat. Klockor
nas, fåglarnas och barnens röster, allt 
hade förstummats. Ingenting för
nams, endast den ständigt stigande 
flodens brus. 

Bronze låg stilla på klippan, vars 
topp nu sköljdes av vågorna — hans 
blick följde båtens riktning. Han 
vaktade ännu sitt anförtrodda gods. 

Nu var även skuggan av båten 
försvunnen. Fiskarne hade bemärkt 
Bronze. Alla älskade de det trogna 
djuret, som mer än en gång räddat 
deras barn och bröder från de slu
kande vågor, som nu hotade hans 
eget liv. 

Det vore en fläck på deras sjö
mansära, oim de läte Bronze, som av 
en eller annan orsak nu låg fängs
lad vid klippan, förgås; de satte där
för ut; ibåten hann nära klippan, men 
som av en osynlig hand hölls den av 
bränningen tillbaka. De arbetade av 
alla krafter mot denna osynliga makt, 
men förgäves. 

Vattnet hade nu stigit så högt, att 
det översköljde klippan. Bronze re
ser sig upp som en hind, jagad av 
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rasande hundar, ur det vilda havet 
framför honom. Videkorgen fanns 
ännu där, och Bronze blickade oav
vänt efter det längesedan försvunna 
seglet. Fiskarne ropade och vinkade 
och drevo båten en aln närmare, men 
den osynliga handen drev den flere 
famnar tillbaka mot stranden, som 
ett lekande blad. 

Bronze stod ännu upprätt på sin 
post, vattnet glittrade i aftonsolen 
som en skiva av darrande guld, den 
ljumma aftonvinden förde dofter av 
myrten och oranger från land. 

Huru grym denna solglans, denna 
varma vind var, sommarens prakt 
och de vilda rosornas doft! 
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kämpa för livet. Tvenne gånger 
sjönk och tvenne gånger reste han 
sig igen; hans hörda tyngde honom, 
men han släppte den ej. Vattnet var 
djupt, och vågen, som förde honom 
fram, förde båten tillbaka, så att de 
alltjämt voro på lika avstånd från 
varandra. Det var bara några få 
alnar, men dock långt nog. Ännu 
en gång lyfte han huvudet över vatt
net, den dunkla aftonglansen föll på 
hans halvbrustna, bedjande öga, vå
gorna höjde sig allt tyngre, de lyfte 
allt som kom i deras väg, nu rullade 
de en samling drivved och slungade 
den mot Bronze — den träffade hans 
panna — rusade vidare, som om intet 
hinder mött, men Bronze syntes icke 
mer. Båten var ännu honom nära — 
skild från honom en aln eller par, 
då han sjönk, men avståndet var 
långt nog, för långt! 

Man sökte Bronze hela den långa 
natten, och i dagningen fann man 
honom västerut, flytande i det lugna 
vattnet, varmt av morgonsolen. Han 
var död, men mellan tänderna höll 
han ännu videkorgen, fylld av skum 
och fradga. 

Grladi grät bittra tårar, och Bronze 
begrovs litet högre upp på klippan, 
dit icke floden någonsin nådde, och 
på hans gravsten stod: 

Här vilar 

B r o n z e .  

Han ville hellre dö än vara trolös, 

han förstod icke bättre; 

ty han var bara en hund. 

Ännu ett ögonblick stod han upp
rätt, och hans form tecknade sig le
jonlik mot natthimlens matta guld, 
och vågornas allt dunklare sken lekte 
kring hans fötter. 

En stark våg lyfte honom nu på 
sin rygg och bar honom bort och 
bredde sig åter ut, jämn och glän
sande bland alla de andra; han reste 
sig och fattade videkorgen med tän
derna; han hade dröjt i det längsta; 
nu driven från sin post, började han 

På den engelska ön Jersey har 
man, för att förbättra den allmänna 
moralen, återinfört en del gamla 
straffbestämmelser. Nyligen hände, 
att en kvinna, när hon lät döpa sitt 
nyfödda barn, uppgav sin make som 
barnafadern. Det visade sig emel
lertid, att kvinnan sedan tre år var 
änka. Hon straffades för sitt lätt
sinne med böter och en månads fän
gelse varjämte hon, fastbunden vid 
en skampåle, utställdes till allmänt 
beskådande. Hennes nerver tålde 
dåligt den omgivande folkhopens hån 
och kvickheter och hon fick hysteri
ska anfall av sådan våldsamhet att 
man måste föra henne till sjukhuset. 

Detta var alltså det straff som 
den brottsliga modern fick. 

Men fadern?? 

å 

En Sko, 
som passar Eder i såväl eWan 
som bekvämlighet, finner m ' pris 

iNl al|tid h0s 
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BREVLÅDA. 
En som vetat sin plikt. Bet är 

kanske icke så märkvärdigt, när man 
låter en utomstående granska moti
vet. Men det som är nyttigt är ka 
för helheten, och det som är bra bör 
alltid understödjas. Må vi bara und-
vika all fariseism! 

E — y W — d .  Vi riktade, ett slag-
mot tiden. Vi äro bestörta över och 
be tusen gånger om ursäkt för att 
vi därvid råkade träffa — Er "i an
siktet". 

Fru, 33. Hur kan man bara gå 
och gräma sig över sådana bagatel
ler! Om en människa undviker att 
hälsa har hon väl sina skäl — oftast 
förskräckligt enfaldiga. Ni kan där
för vara tvåfaldigt glad över att så 
lättvindigt befrias från hennes säll
skap. 

Rådvill husmor. Det vilja vi oänd
ligt gärna. Välkommen till ett sam
tal i frågan. 

Signe P—n. Finge vi se denna 
"naturstämning" i verkligbeten mel 
"månen gående på tysta stränder" 
och "eken sträcka tusen svarta bän
der" i "natt av ulvatjut förutan 
gräns och slut" skulle vi med rätta 
förfäras. Snälla fröken poet, låt oss 
låta bli att trycka det som är värre 

än verkligheten. 
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ögon, då han granskade varje detalj 
i hr Smiths ansikte och yttre samt 
därefter lät blicken glida över till den 

unga flickan. 
Lilith presenterade med en viss 

förlägenhet de båda herrarne för var
andra samtidigt med att hon ofri
villigt gjorde en jämförelse mellan 
dem. 

Man kunde knappast föreställa sig 
två mera olika typer. Mallory hög
växt, bredskuldrad med skarpt skur
na anletsdrag, genomträngande mör
ka ögon och en prägel av soliditet 
över hela isin person. Hr Smith, 
smärt, smidig med ett litet välbildat 
huvud med ljust vågigt hår var å sin 
sida även han tilldragande, ehuru på 
ett helt annat sätt. Hans blåa ögon 
hade ett godmodigt uttryck. Det var 
något gossaktigt över hans väsen, 
men samtidigt skvallrade hans utse
ende om att han hörde till den klas
sens människor, som icke avstå från 
någon av de njutningar, vilka kom
ma inom räckhåll för dem. 

De båda männen mönstrade varan 
dra. Det blev hr Smith som först 
vände bort sin blick. 

— Nu drar jag mig tillbaka, sade 

Lilith. Jag hoppas, doktor Mallory, 
att det inte är något allvarligt. 

Hennes blick, som omslöt de båda 
männen, • fick ett oroligt uttryck. 
Brådskande lämnade hon rummet. 

Då Mallory tio minuter senare 
släpptes ut av Bletchley, såg han sig 
sökande omkring med ett förstület 
hopp, att Lilith skulle visa ;9ig. 

Hans förhoppning gick icke i upp
fyllelse förrän han hunnit ut på 
landsvägen — Lilith trädde honom 
här plötsligt till mötes. 

Det var något tragiskt i den blick, 
varmed hon såg upp till honom. Med 
en handrörelse uppfordrade hon ho
nom att ledsaga henne. 

— Nå, frågade hon lågmält, men 
utan intresse, vad fattas honom 

egentligen? 
— Hr Smith? 
Lilith höjde på axlarne med ett 

ironiskt leende. 
— Ja, hr Smith! 
Tydligare än ord sade tonfallet i 

hennes stämma, att "Smith" icke var 
det verkliga namnet. 

— Han har varit sjuk, svarade den 
unge läkaren avmätt, och han har 
ännu icke fullständigt återvunnit si

na krafter. Han säger, att han haft 
lunginflammation, och att han där
för måste vara rädd om sig. 

— Det kan ni vara övertygad om 
att han är, sade Lilith med en ton, 
i vilken en hånfull skiftning kunde 
förmärkas. 

Det blev tyst mellan dem, under 
det att de tillsammans fortsatte vä
gen framåt. Mallory betraktade hen
ne forskande. 

— Ni uppfordrar mig nästan till 
att framställa en fråga, sade han 
slutligen. Får jag lov att göra den? 

— Jag vill spara er det omaket, 
utbrast Lilith med nästan lidelsefull 
otålighet. Han är den man, jag skall 
gifta mig med! Jag älskar honom 
naturligtvis inte och jag tror inte 
heller att han älskar mig. Men jag 
har givit honom mitt ord, och det 
håller han fast vid. 

Mallory såg allvarligt på henne. 
— Önskar ni höra min åsikt? frå

gade han. 

—• Ja. 

— Ni känner den på förhand. Var
för vill ni gifta er med en man, som 
ni icke håller av. Kan ett sådant 

äktenskap skänka er eller honom nå

gon lycka? 
— Han önskar det. Jag har givit 

mitt ord och måste hålla det. 
Doktor Mallory sade ingenting på 

en stund men frågade sedan: 
— Har ni någon gång hållit av ho

nom? 
— Ja och nej, svarade hon. Jag 

antar, att det var så, att han höll av 
mig eller låtsade, som om han höll av 
mig, och att jag inbillade mig, att 
jag också höll av honom. I vart fall 
känner jag mig bunden vid honom. 
Men tanken, att så är, är ohygglig 
för mig. De vänligare känslor jag 
en gång hyste för honom hava icke 
blott försvunnit utan efterträtts av 
avsky. Och ändå, när jag är tillsam
mans med honom, glömmer jag ibland 
bort den och låter mig ryckas med 
av den charm, som utstrålar från ho
nom. När vi äro skilda åt, tänker 
jag på honom närmast med fasa. 

Mallory rynkade pannan. 
— Är han inte gentleman nog för 

att ge er tillbaka friheten, om ni rent 
ut säger honom, att ni önskar det. 

Lilith skakade på huvudet. 
— Nej, svarade hon häftigt, det 

vet jag, att han aldrig skulle göra. 
Jag vet, att han tvärtom skulle på
minna mig om, att han gjort saker 
och ting för mig, som ge honom en 
viss rätt att begära vederlag av mig. 
I så fall skulle jag antagligen stå 
svarslös. Jag känner att det icke 
skulle vara riktigt av honom att be
gära det men icke heller rätt av mig 
att göra motstånd. Det förefaller 
mig, som måste jag böja mig, fastän 
jag ibland tror, att det kommer att 
bli min död. 

Mallory svarade icke genast. Hans 
tankar sysslade intensivt med gåtans 
lösning, under det att han oavvänt 
betraktade henne med en forskande 
blick, som förvirrade henne. 

— Ni har ännu icke sagt mig hela 
sanningen, utbrast han slutligen. 

Ett uttryck av förskräckelse kunde 
läsas i hennes ansikte. 

— Det kan jag inte, svarade hon 
tonlöst. 

— Hur skall jag då kunna ge er 
ett råd? 

Han gjorde allt för att behärska 
sig, men tanken att denna unga, vack
ra flicka, som han älskade, kämpade 
med en stor sorg, som han icke kun

de rädda henne undan, gjorde b»110 

förtvivlad och Utom sig. 
Han böjde sig ned och viska « 

— Hugg av knuten! Vill mV* 

det? Om ni bleve min hustru, 

me ni utom räckhåll för' 
han skulle ingenting ha att sag 
er, han skulle icke kunna p**» 

'a er- (ports-)• 
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"Kvin--Zertfyck tillätes garna om 
as Tidning", med hela namnet 
utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Musiken — en makt. Av Ruth Almén. 
Sextio gamla damer, av vilka endast 

tre använt tvål. 
[)„„ _ sådan han ser henne. 

»Barbarens son". 
Vidskepelse — eller vad? "Kristall-

skådning." Av * * *. 
jjver= och underklass. Av Ragna Peters. 

Insändarnes spalt: Bör man fordra 
mer av kvinnan än av mannen? 

Bikten. Novell av Sören Voldberg. 
(översättning). 

Lilith. Roman av Florence Warden. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Kandidatnomineringen till det en
gelska underhusvalet, som äger rum 
den 29 okt, är nu verkställd. Det 
bigerliga samarbetet i kretsar, där 
es^/ittring på detta, håll skulle be-
Ma seger för en arbetarekandidat, 
someljes inga utsikter skulle ha, har 
blivit verklighet. Endast en borger
lig kandidat, högerman eller liberal, 
allt efter som stämningen bland väl
jarne är, uppställes i dessa kretsar. 
Det är i allmänhet liberalerna som 
fått vika för högermännen. Nu sä
ger man emellertid, att det inte är 
si säkert, att väljarne rätta sig efter 
partiledningarnes beslut, utan att li
beralerna, om man undanhåller dem 
® egen kandidat, hällre röstar med 
socialisterna än med de konservativa. 
Att de förstnämnda verkligen hop
pas något sådant därom vittnar den 
vänliga ton MacDonald plötsligt i 
SlIa valtal anslagit mot liberalerna, 
'ilka han vid fälttågets början i 
s'ället tillkastade stridshandsken. 

MacDonald gör sig för övrigt då-
'St i valstriden. Hans röst är hårt 
angripen, och han förmår tydligen 
Ieke anslå de rätta strängarna i den 
®gelska folksjälen. Ibland verkar 
. "ästan barnslig, som när han i 

asgow förhärligade sig och sina 
Crater i regeringen, "detta utom-

or entliga fenomen till arbetarrege-
80111 mött konungar och värl-

Cd S^resm®n ock ,som suttit till 
s med dem, en arbetarregering 

I ® uPPfrätt med höghet och värdig-
i i>om mött ambassadörer och Eu-

^Pas reSeringschefer som jämlikar, 

te
lna '"^tarregering som sänt sina 

^Presentanter ut i världen och sett 
® Mottagas såsom statsmän 

mera glad förvåning än 
jjg ^'känsla i detta självberöm, 

»ino. °rs^r lcke häller denna förvå-

Knid~ ^ ^ brittiska rmP'erie^ 
tf,/" h®drat i regeringsmedlem-

jj..es P6rson; det är hela saken. 
tÇrna^ern synes ha de bästa utsik; 
{jjj. o) 

1 ^ Striden och man håller icke 
t0rnt/° a,tt detta parti skall åter-
fijr ^ Parlamentet starkt nog 
de an -, fnsamt mer än uppväga alla 
tons

(rf Partierna tillsammans. Hö-
valkani 

er,are Baldwin synes under 
m°t 

Gliste a U^an u^es^u^an'de m°t s0" 
Bale] i-3 °C^ ar^c^areregeri n gen. 

le,* ragasätter icke regerin-
erlandskärlek och goda vilja 
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men väl dess kompetens att leda det 
brittiska världsväldet. Den förbiser 
stundens krav inåt riket sett för att 
i stället välva vackra planer för 
framtiden. Dess intresse är huvud
sakligen riktat utåt, samlande sig 
kring internationella problem och sö
kande utländska efterföljansvärda 
'föredömen för den engelska inrikes
politiken. — Detta passar oss icke, 
förklarar Baldwin och .man förstår, 
att det engelska f olket anammar hans 
manliga ord. Det strider mot vår hi
storia, vår nationella värdighet. Eng
land följer icke andra folk; dess 
uppgift är att leda världen! 

Mac Donalds regering har .fått en 
svår nöt att knäcka i Mossulfrågan. 
Denna gäller var gränsen skall gå 
mellan Turkiet och det av England 
behärskade området. Striden är icke 
av uteslutande ekonomisk innebörd, 
ehuru den ju också rör de rika olje
källorna i distriktet, utan har även 
ett betydelsefullt strategiskt inslag. 
Både engelska och turkiska trupper 
hava sammandragits till det omstrid
da området, och situationen har va
rit oroväckande. Frågan har emel
lertid nu, för avgörande, hänskjutits 
till Folkförbundsrådet, som skall 
sammanträda till extraordinarie ses
sion. 

I Tyskland har den långvariga 
ministerkrisen lett till riksdagsupp
lösning. Man tvistade om vilka par
tier, som skulle vara representerade i 
regeringen utöver de tre borgerliga 
mellanpartierna, folkpartiet (mode
rat höger), centern (frisinnad) och 
demokraterna (radikala). En stark 
stämning fanns för en utvidgning åt 
höger, där de tysk-nationella stå, 
men denna plan rönte förbittrat mot
stånd hos demokraterna, vilka kräv
de en samtidig regeringsutvidgning 
åt socialisterna till. 

Då enighet icke stod att vinna 
blev en riksdagsupplösning oundvik
lig. Folket i val får nu avgöra i 
vilken riktning rikets styrelse skall 
gå, åt höger, eller åt vänster. Valet 
har europeisk betydelse —• en stark 
förskjutning åt höger kan betyda 
käjsardöme i stället för republik, 
.motstånd mot ententemakterna i ska
deståndsfrågan i stället för den i 
Daweeplanen inneslutna uppfyllelse-

politiken. 
Den franska utrymningen av Ruhr 

fortgår, vilket icke är utan inflytan
de på den tyska opinionen. Förhål
landet mellan Tyskland och Frank
rike synes friare och ljusnande. 

De nordiska ländernas försvarspo
litik är föremål för utlandets upp
märksamhet. Danmarks planer på 
avrustning gillas icke. Går planen 
igenom lämnas sunden oskyddade, 
vilket icke är i Europas intresse, 

JVIusiken = eri makt 
Av RUTH ALMÉN. 

Göteborgs Idun 

har sin nästa klubbafton, onsdagen 
den 29 oktober klockan 7,30 e. m„ 
varvid föredrag hålles av den kända 
skriftställarinnan fru Mia Leche-
Löfgren. Medlemmar, som vilja del
taga i klubbaftonen, torde meddela 
sig pr tel. 15688. Vi fästa även 
uppmärksamheten på att bibliotekets 
verksamhet börjar tisdagen den 28 

Idennes. 

Ar musiken en makt i ett folks 
liv, då är det också av vikt om den
na makt brukas till att höja och 
lyfta, eller till att draga ned i för-
simpling och råhet. Dess skapare 
och utövare ha sitt stora ansvar, lik
som litteraturens och de övriga bil
dande konsternas, som tala sitt stum
ma mien mäktiga språk. Och som 
musiken i vår tid mera än förr bli
vit en hemmets och familjelivets 
egendom, sträcker sig det stora an
svaret i allt vidare kretsar och gäl
ler icke minst ledandet av barnens 
strävsamma arbete vid inlärandet av 
"de första grunderna". 

I Baris-pressen syntes en gång en 
enquête över frågan, om även min
dre musik-begåvade barn borde få 
undervisning i detta ämne, då skol
arbetet är så mångsidigt och krä
vande. 

Frågan hade riktats till musici 
och lärare, och de flesta svaren voro 
jakande. 

Också där blott ett mycket litet 
anlag funnes, kunde genom: odlandet 
av detta lilla frö en bättre förmåga 
vinnas att njuta av och förstå mu
sik, även om de flesta som vuxna 
alldeles lade bort att spela själva 
och endast lyssnade till den. — 
Detta där anlaget är litet. Men na
turligtvis vore det bortkastad möda 
att arbeta med sådana barn, som i 
musiken endast hörde ett buller, vars 
skiftningar de icke hade minsta möj
lighet att förstå. Erfarenheten ha
de dock visat, att sådana fall voro 
mycket sällsynta, och att anlaget lik
som kunde "lockas" fram. Ett barn 
har dessutom nytta av att lära den 
minutiösa noggrannhet, som riktig 
notläsning, riktig takt, fin nyanse
ring, bokstavligt aktgivande på var
enda ^liten prick, vartenda tecken i 
noterna fordrar. Och det har nytta 
av att lära den självkontroll, som 
det tåliga och långsamma övandet 
kräver, om det alls skall kunna bli 
tal om något resultat. —-

Men om vi jaka till att musiken 
är en makt av stor kulturell bety
delse, måste vi .också erkänna, att 
om denna makt missbrukas, betyder 
det nedsättning av ett folks utveck
lingsmöjligheter till det goda. Där
för är valet av musik och sång en så 
oerhört viktig sak. 

Att undervisa i musik kan vara 
en stor och skön uppgift, när man 
nämligen mäter den med ideella 
mått. Men då blir den, liksom allt 

Göteborgs Diskussionsklubb 

inleder sitt arbetsår i morgon med 
en sammankomst i Kvinnliga kon
toristförbundets lokal kl. 7,15 e. m. 
Diskussionsämnet för aftonen är 
Hållning och arbetsställningar i var
dagslag. Inledare är fru Ruth Lil-
jeblad-Kylberg. Nya medlemmar 
kunna vinna inträde. Årsavgift en
dast kr. 2,50. Efter sammanträdet 
är gemensam tésupé à kr. 1,50. 

ideellt, ofta en kamp mot det krassa 
-och dåliga. Men den som kämpar 
däremot med entusiasm och kärlek 
till saken, har nästan alltid den 
glädjen, att eleverna, som ifrån bör
jan vants att endast spela det som 
är gott, också lära sig förstå och 
älska det. 

O, att få tända ett stort bål av 
alla gemena slagdängor, all vidrig 
Nick Carter-musik ! 

Hur långt den modärna musiken 
än må nå: ingen växer någonsin 
ifrån det gamla goda, ingen har än
nu hunnit förbi Bach och Beetho
ven! Schumann råder till att låta 
Bach vara "dagligt bröd". Och det 
är framför allt sund föda! 

Vad är då musiken? 

"O, holde Kunst, in wiefiel grauen 
Stunden —" 

Allt är långt ifrån sagt i dessa 
ord: "O, hulda konst, i huru många 
dystra stunder —", även om man 
spinner vidare på just denna tråd. 
Men därmed är antytt musikens för
måga att draga oss bort från var
dagligheten, från våra egna, ofta 
kring sorger och motgångar kretsan
de tankar, och liksom låta vår själs 
mulna himmel åter välva sig hög 
och ljus över oss. 

Och får den hjälpa oss till detta, 
då är den sannerligen en gåva av 
Gud, värd vår tacksamhet, värd att 
odla och att offra för! 

Och vad är en konstnär? 

En konstnär är den som älskar det 
sköna var det uppenbarar sig, som 
ur sitt innersta tvingas att söka ge 
uttryck däråt, och som ofta finner 
det vackert som andra finna fult, och 
tvärtom. En konstnär må därför 
dikta varmt och fritt ur sitt eget 
hjärta såsom han känner och dröm
mer, och icke .låta nedslå sig av kri
tik varken från höger eller vänster 
—• den må vara aldrig så välment 
eller illasinnad — utan helt enkelt 
vara sig själv. Han skall komma 
ihåg, att konst och kritik äro två 
skilda saker. Det som skapar en 
konstnär: barnasinne, förmågan att 
beundra, att hänge sig åt en stor 
tanke, en skön dröm; en brinnande 
entusiasm som icke väjer för att off
ra sig om så fordras: detta allt är 
egenskaper, som en kritiker väl knap
past får lov att vara i besittning av. 
Därför skall en konstnär arbeta un
der känslan av ansvar och ställa sig 
ansikte mot ansikte inför det som 
allena bör döma honom: idealet och 
hans samvete, utan att låta störa sig 
av det. som möter honom utifrån, 
från människor. Och är han än en
sam — och hur många konstnärer ha 
icke fått pröva på att vara det! — 
har han aldrig fått erfara vad det 
vill säga. att få ett gott handtag eller 
en hjälp i sitt arbete, har han ingen 
inflytelserik släkt och bara fattiga 
vänner —• (nej, det är icke bara!) — 
ses han därför över axeln av sådana, 
som ingen aning ha om vad ett liv 
i mörker och kamp för existensen 
och konsten samtidigt betyder: han 

Sextio gamla damer, av 

vilka endast tre 

använt tvål. 

Ovanstående uppseendeväckande 
rubrik hör ihop med en artikel i den 
amerikanska tidskriften "Atlantic 
Monthly". 

Om vi tänka oss tillbaka till Evas 
dagar, förefaller tidsperioden där
emellan och innevarande stund 
enorm. 

Och dock, säger författaren till 
ovannämnda artikel, rar Thoreau, 
skulle sextio hundraåriga damer, en 
från varje århundrade, om de hölle 
varandra i hand bilda en kedja, vars 
yttersta länkar skulle utgöras av nu
tidskvinnan och Eva. 

Om dessa sextio gamla damer sam
lades till ett kafferep, skulle deras 
manér ge oss en djup inblick i män
niskosläktets utveckling, deras toa
letter skulle utgöra ett skådematerial 
ifråga om de kvinnliga moderna, till 
vilket intet museum i världen skulle 
kunna uppvisa ett motstycke och de
ras skvaller skulle vara ingenting 
mindre än världshistoria! 

Det är häpnadsväckande att tän
ka att av dessa sextio gamla damer 
endast tre känt till och använt tvål, 
detta icke blott för hygienen utan 
även för den kvinnliga skönheten 
och attraktionsförmågan så oumbär
liga toalettmedel. 

Den gamla kvinna som var moder 
till Kristoffer Columbus är den femte 
i ordningen från nutidens kvinna 
räknat, och hon tog sig sitt sommar
bad utan något annat rengöringsme
del än vattnet varefter hon gned sig 
torr med en grov linneduk! 

Den tjugonde i raden är Cleopatra, 
vars badmetod är fullständigt känd. 
Det är en populär föreställning, att 
essencerna i hennes bad utgjordes av 
ett tvålliknande ämne. Religionen 
föreskrev visserligen bruket av oljor, 
men själva rengöringsmedlet var fin 
vit sand, varmed tjänarinnorna gne-
do sin härskarinnas kropp. Den 
prosaiska sanningen är sålunda, att 
denna förnäma dam skrapades ren. 
Såpfabrikanterna hava ingen rätt 
att ge sina fabrikat Cleopatras namn. 
Denna rätt tillkommer i långt högre 
grad sandpappersfabrikanterna! 

Sköna Helena är den trettionde i 
raden av de gamla damerna. Var
ken historien, legenden eller konsten 
har förrått den toaletthemlighet, som 
ligger bakom hennes skönhet och 
bländande hy. Om Susannas bad 
veta vi däremot att dess element voro 
häpnad och förtjusning. 

Av våra närmaste kvinnliga an
förvanter i rätt uppstigande led var 
det antagligen först vår mormors 
mormor, som vid sin toalett använde 
något såp- eller tvålaktigt rengö
ringsmedel. Eller låt oss säga vår 
mormors mormors mor. Där måste 
gränsen i alla händelser dragas. Dess
förinnan voro kvinnorna (och män
nen) barbarer i renlighetshänseende. 

skall ändå fortsätta att skapa fritt 
och varmt ur sitt eget hjärta, såsom 
han känner det den lilla tid han har. 
;— Varför? — Ty han kan icke 
Annat! 

|0îï - sådan 

m $cr benne. 
—• Det skulle, vågar jag påstå,' 

finnas flera lyckliga äktenskap i. 
denna vår av kärleks-ärr märkta 
yärld, om kvinnorna ville grundli
gare övertänka livsproblemet än vad 
de göra, skriver Arthur Stringer i 
Sunday Express, och det skulle vara 
mycket mindre bitterhet mellan kö
nen, om mannen endast kunde lära 
sig att vara en smula mindre blint 
ridderlig mot kvinnan. 

Det började för länge sedan. Det 
tog i sjäva verket sin början, när den 
förhistoriske mannen lämnade sin 
hustru eller sina hustrur kvar i grot
tan, medan han isjälv drog ut i ur
skogen för .att skaffa björnkött till 
hushållet. Det fortsatte när han 
lärt sig att förfärdiga verktyg och 
med deras hjälp odlade den mark, 
där han förut gått på jakt. Han 
var icke längre en nomad utan kun
de installera :sin svagare kamrat i 
ett hem, visserligen primitivt men 
dock hennes eget. 

Kvinnan, medveten om att hon 
vunnit ett hem och en make genom 
sina personliga företräden började 
med konstlade medel bättra på sitt 
utseende. Hon klädde sig icke .läng
re endast för värmens skull utan 
även för att bedåra. Hon gjorde si
na kläder vackra och utmanande. 
Hon prydde sin person med blixt
rande stenar och glänsande metall
stycken. Hon inhöljde sina .spädare 
muskler i fjäder och pälsverk. Hon 
målade sitt* ansikte med jordfärger 
och färgade sitt hår med växternas 
saft. 

Men samtidigt med dessa föränd
ringar i yttre måtto omvandlades 
hennes sinne och själ. 

Först blev hon en varmblodig och 
sensuellt eggande kamrat i skog och 
mairk, och sedan gjorde hon sig söt 
för en övermodig och alltmera tyran
nisk husfader, benägen både att gi
va sitt obehärskade lynne luft och 
att betrakta sig själv som den starka 
eken, kring vilken hon den svaga 
vinrankan slingrade sig. 

Trots sitt goda förstånd har man
nen .aldrig kommit att tänka på, att 
vinrankan inte gör den .starka eken 
den ringaste nytta. Han har både 
förlåtit och uppmuntrat kvinnans 
dåraktiga sätt att kläda sig. Han 
har tillåtit henne att betrakta sin 
skömhet som en värdefull tillgång. 
Han har låtit sin manlighet indirekt 
förhärligas genom att uppmuntra 
henne att framhäva sin hjälplöshet. 
Han har gjort henne till ett förevis
ningsobjekt av vars yttre man kan 
utläsa den framgång hennes make 
haft i sitt arbete, först som insamlare 
av snäckskal och tigerklor, sedan av 
guld och diamanter. 

Ju högre en kvinna stiger på sam-
hällsstegen desto mer synes hon när
ma sig sina primitiva okl.mödrar. Hon 
fortsätter att inhölja sin kropp i 
djurhudar. Hon försöker blända 
mannens ögon med glänsande me
tallsaker och lysande stenar, fram
grävda ur jorden, hon pryder sig 
med plymer och fjädrar, rövade från 
fåglar, hon hänger ringar i sina öron 

; 
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och ger på konstlad väg sina finger
naglar <en onaturlig glans. 

Hennes hårmassor äro falska, och 
hon nedlåter sig till att utgiva de 
kemiska ämnen varmed hon målar 
sina läppar och kinder för -att vara 
hälsans glöd. Hon ändrar sin 
kroppsform för att få den att passa 
till modets alla tyranniska nycker. 
Hon glömmer sin naturliga blygsam
het och frossar i blottandet av sin 
kropp, när allmänna meningen sank
tionerar detta bruk, det må nu vara 
vid badstranden eller på hovbalen. 

Dessa intagande kvinnor hava ty
värr också kvar -ett inslag av stam-
mödrarnes grymhet — det bekymrar 
dem icke det mins'ta, att deras 
aigrette är blodbestänkt och att fem 
gånger 'tjugu små hermeliner ljutit 
en kvalfull död för -att förse deras 
eleganta päls med dess skinn. 

Men Gud välsigne kvinnans själ 
— vi ha, ju erkänt, att hon har en 
sådan — det är mannen själv som 
gjort henne till vad hon är. Han 
får nu bära konsekvenserna. 

Det dröjer kanske ännu länge; men 
kvinnan håller på att, om än lång
samt, vakna ur sin sömn. Hon kom
mer i framtiden icke att låta exploa
tera sig av dem, som skapa modet, 
hon kommer att kräva, qtt det skall 
finnas en förnuftig mening i hennes 
klädedräkt och att hennes skönhet 
icke skall vinnas på konstlad väg. 

Hon har upptäckt att hon har eg-, 
na ben att stå på och gå med, och 
hon trämatr ivrigt för att ute i livet 
hålla jämna steg med sin manlige 
medtävlare. Hon håller på att lära 
sig att sysslolöshet är den svåraste 
formen av jordiskt elände, och hon 
är besluten att föra till seger den 
strid hon börjat för rätten att verka. 

Under otaliga århundraden var 
hennes liv mödosamt, arbetsfyllt, 
hårt och kraftigt. Instinkten att 
tjäna är djupt rotad i hennes sinne. 
Och mannens kostsammaste, mest 
oerhörda imisstag har varit att han 
förbisett kvinnans ofantliga och orör
da dolda förråd av mod, av tålamod 
i lidandet, av offervilja gentemot 
släktet, av trohet till en ledare och 
kamrat, som icke alltid gjort sig för
tjänt av en sådan tro och lydnad. 

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

Göteborgs Aftonblad 
Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar i olika 

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

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

Pr kvartal 7.50 fritt hemburen. 

Lösnummerpris 10 öre. 

En av de känslor som hos mannen 
bäst bevarar hjärtats adel är aktnin
gen för kvinnan. 

P. Janet. 
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Barbarens son. 
6tt märkligt övcnskt original. 

Vår bokmarknad har i dagarna 
riktats med ett nytt svenskt origi
nal, som redan tilldragit sig en del 
berättigad uppmärksamhet. Det är 
Hilma Angered-Strandbergs från 
Hugo Gebers förlag utgivna arbete 
"Barbarens son". 

Att skildra en konstnärs kamp för 
verket är en vansklig uppgift, inför 
vilken många kommit till korta. Det 
vill till att problemet, såsom i Hil
ma Angered-Strandbergs bok, blir 
ett problem på liv och död för att 
man skall kunna övertygas om att 
mycken äkthet och sanning kan av
vinnas även detta typiska l'art pour 
1'art-ämne. 

Det är ganska sällsamt att en 
kvinna skriver en bok som denna. 
Och ännu ovanligare att hon skriver 
den vid en ålder, då hänförelsens eld 
flammat ut hos flertalet människor, 
och ungdomens kamp för idealen of
tast ter sig litet löjlig mot bakgrun
den av verklighetens nyttiga och il
lusionslösa värld. Men allra märk
ligast är att denna bikt om en sann 
och ärlig konstnärs kamp för sitt 
verk, som Hilma Angered-Strand-
berg flyttat över på sitt alter ego, 
bildsnidaren Giovanni, tillkommer i 
en på alla andliga värden så ända 
in till urarvanöd blottad tid som vår. 

Man bör taga alla dessa omstän
digheter med i betraktande för att 
förstå att detta så föga opportuna 
arbete fullbordats icke blott "til 
Lyst" utan på grund av en djup, 
samvetsöm diktarnaturs oavvisliga 
behov att tala ut i egen sak. Såsom 
Ellen Key påminner om i sitt sym
patiskt skrivna företal till boken 
stod Hilma Angered-Strandberg i 
slutet av förra seklet som den "näst 
Selma Lagerlöf betydelsefullaste 
kvinnliga diktaren av dem som nåd
de sin höjd på 1880- och 1890-talet." 
Mången erinrar säkerligen ännu hen
nes utmärkta debut "Västerut" samt 
de uppmärksammade skildringarna 
"Den nya världen", "På prärien", 
"Från det nya och gamla landet", 
som hon utgav efter återkomsten från 
én tioårig och prövande vistelse i 
Amerika tillsammans med sin make, 
målaren Hjalmar Angered. 

Författarinnan har nu länge varit 
tyst. Stora förluster och sorger och 
en bruten hälsa ha lagt sin hämsko 
på hennes rika begåvning. Bland 
det senast synliga av hennes hand 
märktes en skildring i Ord och Bild 
1917 under titeln "Klosterklockan", 
vilken 7 år senare befinnes utgöra 
första kapitlet i den nu utgivna 
"Barbarens son". 

Att närmare ingå på Giovanni, 
bildsnidarens kamp mot högmod och 
frestelser för att i sanning och öd
mjukhet få bliva ett värdigt redskap 
för Guds vilja är knappast möjligt. 
Man får gå till boken själv och däri 
följa lians väg ned i och över dju
pen. Den som förmår att göra det i 
samma anda som boken ä.r skriven 
och för en stund göra den kämpande 
bildsnidarens sak till sin egen skall 
icke ända den törniga vandringen 
utan vinning. 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

UCybidezsxm 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 
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Den infällda gummiresåren upptill i midjan, 

borteliminerar skadligt tryck på ömtåliga 

organ. Medgiver full rörelsefrihet. 

Bästa Sportkorsett. — Kontorskorsett. 

PRIMADONNA B Kr. 2.90 
Prima silvergrå satin med 1 strumphållare. 

PRIMADONNA A Kr. 3.90 
Prima garnfärgad dräll,  i rosa och ljusblå, 

med 4 strumphållare. 

PRIMADONNA C Kr. 4.90 
Prima vit battist med infällda silkeresårer 

i midjan och 4 strumphållare. 

A. JÖNSSON & Co. 
50 KUNGSGATAN 50 

Filialer: Linnégat. 20 — Carl Johansgat. 13 — Övra Husargat. 4 

Vidskepelee eller vad? 

"Kmstallskådmng." 

Av 

En tillfällighet lade i min hand en 
stor utländsk tidning, vars otaliga 
artikelrubriker blicken flyktigt och 
ointresserat överfor. 

Plötsligt fängslades min uppmärk
samhet av en överskrift "Varför jag 

tror på kristallen". I artikeln där
under förklarade en känd författare 
varför han gjorde det märkliga, som 
angavs i rubriken. 

För att förstå saken måste man 
emellertid ha reda på vad "kristall" 
och "kristallskådning" är. Dessa 
begrepp höra till ockultismen, d. v. 
s. läran om hemliga själskrafter, hit
tills oförklarade naturfenomen o. d. 

"Kristallen" är en kula alltigenom 
bestående av klart genomskinligt 
glas och stor ungefär som en duk
tig snöboll. 

Vid "skådningen" låter man ku
lan vila på ett för ändamålet särskilt 
gjort svart trästativ, en svart sam
metslapp eller dylikt. Det bör vara 
ljust och upplyst i rummet, men strå
larna från själva ljuskällan, fönst
ret eller den elektriska, lågan, få 
icke falla direkt in i glaskulan. 

"Den skådande" slår sig ned i en 
bekväm stol, låter sina muskler 
slappna och 'försätter sig i ett tanke-
tomt och lugnt avvaktande sinnestill
stånd, ett sådant då dagsmedvetandet 
vilar och undermedevetanldet i dess 
ställe flyter upp och träder i verk
samhet. 

Det är icke ett tillstånd av dröm 
utan av verklig vaka men med akti
viteten fullständigt avspänd ifråga 
om både kropp och själ. Man vän
tar helt enkelt på något och ser upp
märksamt och utan ansträngning in 
i glaskulan, där detta "något" skall 
komma att utspelas. 

För det stora flertalet experimen
terande händer det helt säkert ingen
ting alls — de hava icke "klarseen-
det" antagligen sällsynta gåva. Men 
en och annan av de få utvalda får 
bevittna sällsamma ting. 

I stället för att vara genomskinlig 
och speglande synes kulan efter hand 
antaga en mjölkvit färg. En dimma 
rör sig därinne i böljande vindlingar. 
Så skiftar kulan färg, den blir rosa
färgad, grönaktig, svart — en ridå 
ryckes liksom undan, och man tyc
ker, sig se in i en levande miniatyr-
värld med snabbt växlande bilder, 
ett stormpiskat svallande hav, ett 
leende landskap, en rumsinteriör, ett 
gatuparti, scener ur människolivet 
o. s. v. Ibland synas dessa tavlor 
rullas upp nyckfullt, sammanhangs
löst och utan att det är möjligt för 
den iakttagande personen att sam
manfoga bildserien till något begrip
ligt helt. I andra fall finnes både 
ordning, sammanhang och verklig 
mening däri ! 

"Kristallskådningen" har tagits i 
den modärna spådomskonstens tjänst 
och torde i rätt stor utsträckning an
vändas i stället för utläggning av 
spelkorts-"stjärnor" och tydning av 
handens linjer. Allt detta låter fruk
tansvärt vidskepligt och löjligt, men 
låt oss komma ihåg, att det bredvid 
dessa enkla och föga förtroende
ingivande spåkvinnor, som prata en 
massa oklart och betydelselöst non
sens, dock funnits andra, vilka av 
allt att döma verkligen ägt klarse
endets underbara förmåga, t. ex. den 
märkliga franska spåkvinnan Lenor-
mand och vår egen Pythia, mamsell 
Arfvidsson, som levde på Gustaf den 

En man, som är lycklig i sitt hem, 
är också alltid en god människa, en 
god medborgare, en god kamrat. 

C. M. Wieland. 
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AULT FÖR AUA 
I MODELLER._ 

{S/a rtâùs# 

BASTAVALLA 
I SLITSTYRKA 

a ro 

VISKAFORS 
G A L O S C H E R .  

SKANDINAVISKA GUMMIAKTIEBOLAGET, VISKAFORS 
SVERIGES ALDSTA CUM M / FA BR / HC. 

Stor Höst-Realisation 
p å g å r  n u. 

Broderade Voiler, Bomullstyger, Satiner, Foular-
der, kulört Moll, Ylle och Bomullsflanell, siiit 
Voile, kulört, i alla färger, Gardiner, kulört Rips 

och Panama för gardiner, Badrockstyger, Bro 
derier, finare Damunderkläder, Näsdukar samt 

B L U S A R  

Allt utsäljes så långt förrådet räcker enormt billigt 

F R I B E R G  ®  A N D E R S O N  
Kungsportsplatsen 1. Telefon 7235. 

III:« tid och då lät mycket tala om 
sig. 

Det är . helt säkert icke i korten, 
icke i handen, icke i kristallen, som 
de med spådomsanda utrustade se 

vad de berätta och iförutsäga utan 
det antagliga är, att de omedvetet för
sätta sig i ett tillstånd av klarseende 
"trance", icke så djup men dock nä
ra besläktad med den trance som är 
känd från spiritistiska seancer, och 
vars under bl. a. en så vederhäftig 
person som den engelske vetenskaps
mannen professor Oliver Lodge oför
behållsamt vitsordat. 

Den i inledningen till denna arti
kel nämnde författaren, Guy C. Pol
lock, inleder sin deklaration med nå
gra ord om sig själv. Han är skep
tisk — hans förstånd är kärft lo
giskt och hans tanke älskar klarhet. 
Men han är också fallen för övertro 
— han har ett undermedvetande, ett 
hjärta som kan sönderslitas av för
tvivlan och upplyftas av hopp, ett 

"något", som kan bringas till tårar 
av musiken, dramat, litteraturen och 
som finner tröst i religionen, sträc
kande sig efter det ogripbara. Han 
tror på underverk. Hända icke så
dana varje dag? frågar han. Solen 
går upp, våren berör jorden, träden 
sticka ut sina löv och män födas av 
kvinnor — -— 

Mr Pollock berättar att han vid 
tre olika tillfällen besökt spåkvin
nor. Vid två av dem spåddes han i 
handen och vid det tredje förekom 
kristallskådning. 

Första gången ligger ett tjugutal 
år tillbaka i tiden. Sibyllan berät
tade på ett detaljerat sätt vad han 
till dato upplevat och förutsade hans 
framtid. Det mesta av vad hon sade 
överensstämde med sanningen eller 
besannades av senare händelser. 

Hans andra besök hos en spåkvin
na har ägt rum i dagarne. Även 
hon kunde detaljerat och sanningsen
ligt redogöra för hans framfarna liv 
och händelserna, som hon skildrade, 
kommo i kronologisk ordning. Hon 
beskrev därjämte ingående hans ka
raktär, angav hans livsintressen och 
de inre stötestenarna på hans livs
väg. Även framtiden förutsade hon. 

Mr Pollock var ännu icke överty
gad och han beslöt att söka fånga 
spåkvinnan i en fälla. Han sände 
till henne en dam, vars öde var på 
det intimaste sammanvävt med hans 
eget. Vore sibyllan verkligen en 
sanningssägerska borde den spådom 
denna dam kunde förvänta i alla 
väsentliga delar överensstämma med 
den han själv mottagit. Så skeddel 

Önskande ytterligare ett bevis gick 
mr Pollock till ännu en spåkvinna 
och fick här spådomen upprepad. 

Det är därför han tror på "kri
stallen"! 

Den som skriver detta har själv 
vid ett tillfälle hört två spådomar 
av överraskande exakt innehåll. 

En annan egendomlig historia 

återges här. 
En vän till mig, en dam, befann 

sig på resa på kontinenten. Tiden 
före världskriget. En tillfällighet 
förde henne till en liten fransk stad, 
där hon stannade endast några tim
mar. En annan tillfällighet kom 
henne att besöka en för sin skick
lighet känd spåkvinna, vars adress 
hon, likaledes av en tillfällighet, 

just fått av en främling. 

A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 

V I S K A F O R S  
jaloscher och bottiner till fabrikspriser. 

TANGENS 
få 

T a n g e n s  G a r d T ^ ^ T  
platsens största sortering hus 

A.-B. CARL JOHNSSON 
Kungstorget. 

ar aven som badtvål den 
förnämsta. 

S 
A.-B. 

et&ules Cfioàon 

Kungsgatan 45. Telefon 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser 
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Förlovar 

eller 

Gift er 
Ni Eder, så annon

sera det i 

G Ö T E B O R G S  

MORGONPOST 

Alla Edra vänner, 

läsa den tidningen. 

• •• 

Läst i varje bildat 

hem i västra Sverige. 

Begär alltid 

Kobbs 
Thé 

Resande på staden och utan a ^ 

känna en enda människa där, 
den ifrågavarande damen natu# 
vis fullständigt obekant för spå 

nan- 1 sta-
Med sina solkiga kotlappar ». 

de denna ut den ena "stjärnan e 

den andra och med stöd a\ 

* i **»" 
mängd saker och ting, s0 , v|] 
verkligen upplevat, och on „ 
också en smula på.framti' ^ ^ 

Men under allt «t» ^ 
som om hon varit rov for en * - ^ 
en viss rådvillhet, som om 

» i. ° v« iärtat men icke u° något pa njariai, 

fram med det. , gjsti 
Slutligen etter en ny ^ 

"stjärna" överväldiga e till 
lertid nyfikenheten oc .gt; 

främlingen utbrast, ! 011 
Men vem är m d 

Jag ser er 1 den mes ^ 
Det är inte bara de "dlenlmär 

utan furstar och prinsa •, ^ icke 

av kungahus! Och n ^ ^ 
som en tjänare bland dem 

en likaberättigad! „US*1 

Den -spådda damen, so: 

K O N S T F L I T E N S  M Ö B L  B  U  *  * ' V " T  T  O  »  
T Y G E R, GARDINER O C II T f \  ̂  

s k ä n k a  h  o  m  1 r c  

d' 

K O N S T F L I T E N ,  G l a  Högskolan 
Göteborg 

Qffentlié» nöjen. 

Stora T e a t e r n  
,  „  I S O  B i l l i g h e t s m a t i n é :  

S KATARINA II. 
• afton, utom onsdag, kl. 8: 

SUSANNAS HEMLIGHET 
och 

crrAT.T/KRIA KUSTICANA. 

1 „rensbergsteatern. 
" Varje afton kl. 8-10,10: 

DON gil 
med gröna byxor. 

Lustspel av Gabriel Tellez. 
av Christian Lehusen. jlusik 

Nya Teatern. 
Si.a.s «-

Varje afton kl. 8: 
MOTVIND. (Sista veckan). 

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

LORENSBEWGSTEAT ERN 
u p p f ö r  o m  s ö n d a g  s o m  m â t i n é  

V I  Ä '  A L L A  L I K A  

klockan G—8 

Denna tidsförändring har vidtagits för att tillmötesgå publikens önskan. 

ungefär förutsäga hans framtid. 
Själva den kraft, som "klarseendet" 
är, känna vi icke, vi se endast dess 
arbetsresultat, hemlighetsfullt och 
oförklarligt. 

Lilla Teatern. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: 

BRÖLLOPET PÅ SOLÖ. 
Lördag och Söndag kl. 7 och 9 : 

övriga dagar kl. 8: 

JAG GIFTA MIG — ALDRIG! 

- eQ enkel resdräkt, och vars yttre 

sålunda icke kunnat väcka någon 
tanke i antydd riktning hos spågurn-
jnan, reste sig skrattande och sade: 

__ Ni har rätt. Det förhåller sig 

alldeles så som ni säger. 

Någon förklaring gav hon icke den 
konsternerade franska sibyllan, men 

hår lämnas den! • 
Damen i fråga, svensk till natio

naliteten, var som sjukgymnast knu
ten till ett ungerskt furstehus, be-
fryndat med regerande furstehus och 
ägande fabelaktiga rikedomar. Hon 
gav husets enda dotter, en liten sjuk
lig prinsessa, gymnastik och behand
lades liksom dennas guvernanter 
samt de unga prinsarnes guvernör 
ock lärare fullständigt som medlem 
av familjen. Alla deltogo de i de 
stora., lysande fästligheter furstepa-
ret gav särskilt under jaktsäsongen, 
ock i vilka allt vad dubbelmonarkien 
ägde av förnämiteter ända upp till 
käjsarhusets medlemmar brukade 

Äaga som gäster. 
Det är uteslutet att spåkvinnan 

läste detta i korten. 

Både här och i mr Pollocks fall 
liksom alltid i fråga om detta slags 
klarseende torde "telepati" förekom
ma, d. v. s. en omedveten tankeför
bindelse från undermedvetande till 
lindermedvetande. Spåkvinnan — 
under förutsättning att hon är ett 
verkligt medium — står i omedveten 
Tapport med den spådda personens 
själsliv, läser i hans minne vad han 
genomlevat, läser också hans tankar, 
ka.ns planer för framtiden, ser i vad 

han äger förmåga att bringa 
dem till verkställighet och kan med 
•-föd av allt detta både berätta om 
hans framfarna liv och även på ett 

Ccatcr. 
Lorenöbergsteaterns 

goda nyhet. 

I dag anordnar Lorensbergsteatern 
mâtiné till nedsatta biljettpriser var
vid succésprogrammet "Vi ä' alla 
lika uppföres. Teatern kommer 
denna säsong .att förlägga sina ma-
tméer till kl. 6 e. m., därigenom till
mötesgående publikens söndagsvanor. 
Den hoppas, att arrangemanget kom
mer att vinna gillande. Söndagarnas 
kvällsföreställningar komma till 
följd av denna tidsförändring att bör
ja kl. 8,15 e. m. 

• • 

Over- ccb 

underklass. 
Man skulle inte tro att begreppet 

fanns längre i vår nyskapade värld. 
Åtminstone inte hos nyskaparna 
själva. Till dessa måste jag efter 
några månaders samvaro även räkna 
min husassistent. Hon har nämligen 
förklarat sig vara en rättrogen adept 
till jämlikhetsläran. 

— Tror inte fröken, sade hon en 
dag, att jag känner mig precis lika 
god som vem som helst annan, fastän 
jag tjänar? Jo för all an del. Till 
exempel fruarna och fröknarna som 
umgås här. De ha visserligen dyr
barare kläder och ledigt om förmid
dagarna, men vad är det mera med 
det! De äro ju i alla fall bara stac
kars dödliga människor precis som 
en annan. 

— Naturligtvis, svarade jag sakt
modigt, under dödens synvinkel äro 
vi alla synnerligen lika. 

— Ja, jag sätter mig icke ned för 
en enda av dem, fortfor hon hetsi
gare. Vi ha alla vårt människovär
de, skurmadamen precis lika mycket 
.som landshövdingskan. 

Hon skulle ha fortsatt att lätta 
sitt hjärta, om icke — lyckligtvis — 
telefonen i detsamma avbrutit hen
nes filosoferande. 

Sol och TvättäKta 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllimiMimmiiiiiiiiiiiiii 

Gardiner, Bomull från 90 öre 
Silke från Kr. 1,50. 

Möbeltyger, i bomull från 2 kr. 
» 

k n u t  H E U R L I N S  H E M S L Ö J D  
l^OAT. 8, GÖTEBORG SÖDERGAT. 26, M A L M Ö 

(Eftertryck förbjudes). 

Lilitb. 
R O I M H N  

Av sHovima; ©Uavhen. 

-Auktoriserad översättning av 

Margareta Heijkel. 

1 I 26 

\ ̂ en unga flickan endast skaka-
{ ^1Uvudet utan att svara, fort-

han • 1 
%rf ! strängande: — När ni själv 

Hin ta.'myck'et> låt också mig säga 
v-aSl^ °m denne man. Han är i 

lått 1S\ängslande, han har ett 
muntert sinnelag, men han 

missta°^^lig och, om jag inte 
även ar aHtför mycket liar han 

a,n.r'ra egenskaper, som äro allt 
jr "galande. 

huvudet. 
kon m 

1 ^ar ^deles rätt, medgav 
e.n allt detta visste jag redan, 

då jag gav honom -mitt ord. Jag 
vill inte handla lågt och ovänligt. 
Jag avskyr den tanken. Mitt ord 
måste jag hålla. Den omständighe
ten att hans karaktär icke är stark, 
icke på långt när så stark som mm 
gör att jag känner mig ännu mera 

bunden vid mitt ord. 
Mallory vände sig bort, liksom 

kunde han icke uthärda den vänd
ning samtalet tagit, men innan han 
hunnit verkställa sitt beslut att skyn
da bort, lade Lilith sin hand på hans 

arm. 
— Gå inte! bad hon förtvivlad, 

gå inte från mig på det sättet ! ÎS i 
får inte vara ond p mig! Kom ihåg 
att jag i hela världen inte har nå
gon mer än er att tala med, att lita 
på. Om ni är hård mot mig och be
handlar mig så, som jag kanske för
tjänar, krossar ni mitt hjärta. 

Äter veknade Mallory. 
_ Men vad kan jag då göra? frå

gade han med milt förebrående stäm
ma. Ni vill inte låta mig hjälpa er. 
Vad tjänar det till, att jag proteste
rar och söker övertala er, när ni inte 
hör på mig, när ni inte vill göra det 
enda förnuftiga, som här är tänk-

Min husaissistent svarade. Det in
går i hennes åligganden att tjänstgö
ra som en slags vågbrytare vid tele
fonen, när jag önskar vara i fred för 
yttervärldens svall och brus. Till 
min förvåning såg jag henne plötsligt 
sjunka ihop från sin stolta jämlik
hetsställning till en ödmjuk och ser
vil, och hörde henne med en ny, för 
ögonblicket anlagd, obeskrivligt un
derdånig röst flöjta fram ett lång
samt, stilla: "Var god och dröj!" 

— Vem är det? frågade jag. 
Hon räckte mig luren och nämnde 

högtidligt viskande namnet på en an
sedd dam i samhället. Och sanner
ligen tror jag inte att människan 
nästan neg i sin förtjusning. 

Nå! Det lilla intermezzot ägde 
rum klockan 9,45 förmiddagen. 
iKlockan 6 skulle jag se ett par goda 
vänner hos mig på middag. Gamla 
goda kära konstnärsvänner. 

Konsten har ingenting att betyda 
i vår tid. Det var längesen mitt 
konstnärspar hade tavlor på "Salon
gen" och kunde räkna honoraren i 
tusenlappar för sina. dukar. Och jag 
rcdnar av harm å hela min tids väg-
nar, när jag bekänner min överty
gelse vara, att en middag numera 
för dessa en gång så firade konstnä
rer betyder något mer än enbart en 
liten förlustelse. 

Jag tog själv emot dem i tambu
ren. Jag hjälpte dem själv av med 
ytterkläderna. Uppriktigt sagt un
nade jag ingen annan detta nöje. Jag 
såg, att han hade en gammal och för 
vid bonjour, och att hon bleknat bort 
i sin mörka klädning, -men i mitt 
hjärta rådde högtid. Ty för mig vo
ro de förnäma gäster, äkta hellener, 
stolt höjda över hårda och bittra 
öden. 

Vi bänkade oss kring bordet. Vi 
åto och pratade. Min husassistent 
kom och gick. När ölet bars in, flög 
tanken genom mitt huvud: varför 
serverade hon det icke? Men vi to-
go muntert var sin flaska och hällde 
i för varandra. 

Efter smörgåsbordet kom fisken. 
Det var gädda. Jag såg min mörk-
klädda gäst göra en liten rörelse av 
förbidan. Men min husassistent 
bjöd icke omkring, utan ställde ned 
fiskfatet vid min sida. 

— Kanske menar hon att jag skall 
skiva fisken, tänkte jag en smula 
förvånad. Det hade ännu icke hänt 
ptt en gäst icke serverats vid mitt 
enkla bord. 

Kötträtten kom. Även den an-
bragtes bredvid mig. Men då stack 

Korsett P.D. 
är, som bekant, det bästa 

fabrikat som existerar och 

är i förhållande till kvalité 

och modeller överlägset 

varje annat korsettmärke. 
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det till i mig. Ty det låg i rörelsen 
något — något som kom mitt blod 
att koka. Och det fanns samtidigt 
hos mina gäster en snabbhet i upp
fattningen som tvang mig till be
härskning. Jag höll därför god min 
och låtsade som om allt tillgick som 
det brukade göra i mitt oansenliga 
hus. 

Men när middagen var över, och 
mina gäster försvunnit, gick jag ut 
i köket och frågade min husasisistent 
vad hon egentligen menat med att 
icke servera. 

Hon skakade ut disktrasan och såg 
på mig, icke elakt, icke överlägset, 
men leende i hägn av en makt, var
emot själva gudarna kämpa förgäves 
och svarade: 

— Vad i all världen tror fröken 
att så'na fattiglappar bry sig om 
det! Jag vet väl genom fru B:s 
jungfru hur bedrövligt de ha det. 
Han har ju till och med gått som 
vanlig plankstrykare för att få ihop 
till en bit mat i huset. 

— Plankstrykare! sade jag med 
spelad häpnad. Skulle det inte 
duga! Behöver en sådan man 
"sätta sig ned" för någon annan! Han 
måtte väl ha sitt människovärde i 
precis lika hög grad som exempelvis 
en landshövding. 

Då sneglade hon på mig och blev 
blossande röd. 

— Och hädanefter, fortfor jag, 
servera vi middagarna efter de prin
ciperna här i huset. 

Hon kunde ingenting svara. Jag 
hade slagit henne med hennes egen 
lära. Må hon i tystnaden vidare 
fundera över, hur olika den verkar 
i teori och praktik. 

Ragna Peters.. 

|( its än ila rit ta 

Bör man fordra mer 
av kvinnan än av 

mannen? 
Artikeln med ovanstående rubrik 

i n:r 40 av Kvinnornas Tidning har 
tydligen intresserat vår läsekrets och 
framkallat en del genmälen. För 
veckan införa vi här nedan ett av de 
sakligare ibland dem. Vår insändar-
inna skriver: 

Jag kan mycket väl förstå, att sign. 
Portia, som i sitt yrke har många 
tillfällen att lära känna, olyckliga, 
övergivna kvinnor, kan bliva uppro
risk mot männens samvetslöshet och 
allmänna opinionens till synes orätt-

Återkommen från 

en studieresa i Paris 

h a r  u n d e r t e c k n a d  

ånyo öppnat sin 
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Ingeborg Westfelt-Eggertz. 

Undervisning med

d e l a s  i  t e c k n i n g ,  

p a s t e l l - ,  a k v a r e l l -

o c h  o l j e m å l n i n g .  

visa dom över kvinnornas moral. 
Men, jag är rädd, att det hela be

dömts med en viss partiskhet i alla 
fall. 

Det är ju självklart, att när en 
kvinna får höra en olycklig medsys
ter berätta om sin förförares falsk
het, hon bliver hätsk mot mannen — 
och så dömer hon honom "skyldig" 
utan att ens känna honom kanske. 

Är det rättvist? Jag tager inte 
mannens försvar i ovannämnda exem
pel, men inte heller kvinnans. 

Ni talar om sann kvinnlighet, den 
som uppenbarar sig varhelst en kvin
n a  i  s a n n  m o d e r l i g h e t  k ä m p a r  f ö r  d i t  
svaga och rättslösa mot okunnighet, 
våld och lögn — för kunskap, bro
derskap, barmhärtighet och sanning. 

Det är mycket vackert tänkt och 
sagt, men sign. får inte låta känslan 
för de svaga, okunniga medsystrarna 
taga överhanden över — broderskap 

och sanning! 

Man måste se alldeles opartiskt på 
denna ömtåliga sak, kvinnornas och 
männens moral, för att vara rättvis. 

Det är alldeles sant, att kvinnorna 
få lida mest för ett begånget felsteg. 
Men det beror inte alls på, att sam
hället bär den manliga självhävdel
sens prägel och att mannen för den 
skull går fri. 

Nej, det beror på något annat, nå
got mycket djupare, allvarligare. 

Det beror på, att kvinnan av en 
högre makt är danad till det för hen
ne heliga moderskallet. Och därmed 
har hon ett stort ansvar för sina 
handlingar. 

När hon nu frivilligt utsätter sig 
för faran att missbruka den heliga 

(gåvan, när hon utan ansvarskänsla 
för det liv hon tänder, endast följer 
sina lägre instinkter, må hon då ock
så få stå till ansvar för det. 

Hur skall man begära, att männen 
skola högakta en sådan kvinna? 

De se ju snart hurudan hon är — 
och de behandla henne också därefter. 
Och därav måste även deras ansvars
känsla taga skada, och så växa de 
unga männen sig in i samma upp
fattning. 

Och så är moralen, som den är. 
En man bör naturligtvis även tän

ka på, vad han bringar kvinnan för 
skam, men man kan inte begära att 
hans rättskänsla i detta fall skall 
vara bättre än hennes. Han kan inte 
förstå yad begreppet "mor" innebär. 

Allt beror på kvinnans vilja. — 
Är den ond — ja, då blir allt av 
ondo. 

Jag vet många, som skulle vilja 
säga till försvar: "Hon älskade ho
nom". 

Tack så mycket! En kvinna, som 
älskar, är inte i stånd till en låg 

handling, allraminst om det skulle 
gälla hennes ofödda barn. 

Faktum är, att kvinnan har stor 
makt över mannen. 

Varför skall hon bruka den så illa, 
att hon blir utsatt för -hans förakt 
och måste försvara sig med att skylla 
skulden på honom? 

Handla, man som kvinna, så, att 
ingen orsak finns till försvar utan 
endast till erkännande av varandras 
förtjänster! 

Moralen i världen blir inte bättre, 
om man dömer och straffar. 

Den .skulle kunna räddas genom 
kvinnornas goda vilja. — Finnes 
den? 

Fru Elisa-Betta. 

Ordspråk m. m* 
Det var en gång i ett sällskap tal 

om, vilket land som hade de flesta 
ordspråk om kvinnor och Maxim 
Gorki lär ha skrutit med, att intit 
land har så många och så expressiva 
som hans och anförde ett par av dem. 
Ett lyder: "Slå din hustru med yx
skaftet. Om hon faller omkull, snyf
tar och flämtar, så lurar hon dig — 
giv henne litet mer!" Eller: "En 
hustru är två gånger förtjusande — 
på sin bröllopsdag och sin begrav
ningsdag". Eller: "Gör vad du vill 
med kvinnor och boskap!" Eller: 
"Ju mer du tuktar din hustru, dess 
bättre blir soppan". 

Vilken gentilhomme av sin tid var 
ej la Rochefoucauld och här är ett av 
hans uttalanden om "damerna, Gud 
välsigne dem!" 

"Kvinnorna behöva icke något för
stånd —• alldeles som vi nöja oss med 
några få ord talade av en papegoja". 

Lady Battersea berättar oss i sina 
Memoarer om en inskription över ett 
gammalt slott i Norfolk — lyckligt
vis i latin. Förf:n undrar om ingen 
brud, som gjorde sitt intåg i slottet, 
•av sin brudgum begärde förklaring 
över den i ögonenfallande inskriptio
nen. Antagligen har hon trott att den 
var en vacker hälsning till hennes 
nya hem och låtit sig nöja därmed. 
I översättning lyder den älskliga 
hälsningen till den unga bruden i det 
nya hemmet sålunda: 

"Vad är värre än en tigrinna? En 
demon. Vad är värre än en demon? 
En kvinna. Vad är värre än en kvin
na? Intet. 

Sådan har domen varit av präster, 
lärare och författare, och ändå und
rar man över ett enda ord av protest. 

Ancina. 

(Låt oss icke glömma allt det goda, 
som mannen också sagt om kvinnan! 

Korr.-läserskans anm.). 

'9ze^o?7z?za, 

utför beställningar av Utstyrslar m. m. i alla prislägen, 
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•dö- zezeiz 
Tillklippning, mönster 

bart. Den där personen är icke värd 
er, det vet ni mycket väl. Om ni 
gifter er med honom, blir ni med 
visshet olycklig. — Men, tillade han 
plötsligt, vad säger er mor om saken? 

Lilith drog förvirrad till sig sin 
hand och dröjde en rundlig tid med 
sitt svar. 

— Hon har förändrat sig mot ho
nom. På ett alldeles oförklarligt sätt 
har hon förändrat sig mot honom, 
medgav hon med nedslagna ögon. 

Mallory grep girigt efter den för
hoppning, som syntes honom inneslu
ten i dessa ord. 

— Hon önskar kanske i själva 
verket, att ni inte gifter er med ho
nom? 

— Hon var ovänlig mot honom i 
dag, det är allt vad jag kan svara på 
er fråga, sade Lilith. Men jag till
står, att hennes sätt att behandla ho
nom tvingade mig att vara vänligare 
mot honom, än jag eljes skulle varit. 
Jag hade en känsla av, att jag var 
den enda vän han äger. 

Mallory höjde otåligt på axlarne. 
— Ni kan vara övertygad om att 

fru Ames har grundad anledning att 
behandla honom som hon gör. Hon 

har kanske fått veta något om ho
nom, som gör att hon nu vet vad han 
verkligen går för. 

Lilith skakade på huvudet. 
— Det har aldrig varit någon hem

lighet för henne, svarade hon med ett 
trött tonfall. Jag kan gärna säga 
er, att den stackars hr Smith — det 
namnet duger lika bra som något' an
nat — icke alltid uppfört sig på bä
sta sätt. 

— Det kan jag mycket väl tänka 
mig, svarade Mallory torrt. 

Lilith såg upp med en snabb blick. 
— Jag antar, att det är mycket 

dumt och kvinnligt, men det som 
tilltalar mig mest hos honom är just 
den omständigheten, att han icke all
tid varit sådan, som han bort vara. 

Mallory höjde åter på axlarne. 
— Naturligtvis, sade han ironiskt. 

Unga flickor brinna alltid av åstun-
dan att få spela den räddande ängelns 
klädsamma roll. Om ni håller på så 
där, skall ni till sist lyckas att göra 
mig ursinnig. 

Lilith vred hjälplöst sina händer 
och ögonen fylldes med tårar. 

Denna rörande syn kom hans 
hjärta att skälva. I nästa ögonblick 

hade han böjt sig ned över henne och 
deltagande lagt sin arm kring hen
nes skuldra. 

— Ni är oberäknelig, ologisk, nä
stan utan alla principer, sade han 
med en ton, som mildrade ordens in
nebörd. När det hela tiden varit ert 
fasta beslut att gifta er med den där 
personen, så hade ni ingen rätt att 
väcka min kärlek. 

— Det vert jag mycket väl, att 
jag inte hade, snyftade Lilith, och 
jag ville inte häller göra det. 

Förblindad av tårar böjde hon hu
vudet så djupt, att han icke" kunde 
•se hennes ansikte. 

— Det var så svårt att låta bli, 
fortfor hon. Ja, ni vet själv, att 
det var omöjligt. Det var mig en 
fröjd att se ert ansikte, att höra er 
röst. Jag uppmuntrade er, som ni 
kallar det, utan att själv vilja det. 
Ni tror .mig ju? 

Hon lyfte upp sitt tårdränkta an
sikte och såg på honom. 

— Jag har redan förlåtit er, ehuru 
ni egentligen inte förtjänar det, sade 
han milt. Men förstår ni då inte, 
a.tt ni driver allt längre ocih längre 

ut, och frågar ni er aldrig själv var 
det skall sluta? 

Lilith svarade med en stämma 
knappast möjlig att förstå på grund 
av hennes häftiga snyftningar. 

— Slutet — ja, det är att jag al
drig får se er mer. 

— Aldrig! utstötte Mallory. 
Lilith gav honom en förtvivlad 

blick. 

•—• Det är nödvändigt, viskade hon, 
men — icke ännu. Jag skulle inte 
kunna bära det nu. . 

— Ni tycks inte tänka på den sorg 
ni vållar — andra, utbrast Mallory 
i förebrående ton. 

Lilith ryckte till. 
— Jag är självisk, viskade hon. 

Förlåt mig. Om en eller annan dag 
skall jag kanske ha nog styrka för 
att undvika ett sammanträffande 
med er. 

De stodo tysta några minuter upp
tagna av sina tankar och känslor, 
tills ljudet av steg bakom häcken 
återkallade dem till verkligheten. 
Mallory vände sig mot henne, och 
hans ansikte uttryckte djupt allvar. 

— Och vad skall ni göra med den 
där mannen, den där Smith, frågade 
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och ger på konstlad väg sina finger
naglar <en onaturlig glans. 

Hennes hårmassor äro falska, och 
hon nedlåter sig till att utgiva de 
kemiska ämnen varmed hon målar 
sina läppar och kinder för -att vara 
hälsans glöd. Hon ändrar sin 
kroppsform för att få den att passa 
till modets alla tyranniska nycker. 
Hon glömmer sin naturliga blygsam
het och frossar i blottandet av sin 
kropp, när allmänna meningen sank
tionerar detta bruk, det må nu vara 
vid badstranden eller på hovbalen. 

Dessa intagande kvinnor hava ty
värr också kvar -ett inslag av stam-
mödrarnes grymhet — det bekymrar 
dem icke det mins'ta, att deras 
aigrette är blodbestänkt och att fem 
gånger 'tjugu små hermeliner ljutit 
en kvalfull död för -att förse deras 
eleganta päls med dess skinn. 

Men Gud välsigne kvinnans själ 
— vi ha, ju erkänt, att hon har en 
sådan — det är mannen själv som 
gjort henne till vad hon är. Han 
får nu bära konsekvenserna. 

Det dröjer kanske ännu länge; men 
kvinnan håller på att, om än lång
samt, vakna ur sin sömn. Hon kom
mer i framtiden icke att låta exploa
tera sig av dem, som skapa modet, 
hon kommer att kräva, qtt det skall 
finnas en förnuftig mening i hennes 
klädedräkt och att hennes skönhet 
icke skall vinnas på konstlad väg. 

Hon har upptäckt att hon har eg-, 
na ben att stå på och gå med, och 
hon trämatr ivrigt för att ute i livet 
hålla jämna steg med sin manlige 
medtävlare. Hon håller på att lära 
sig att sysslolöshet är den svåraste 
formen av jordiskt elände, och hon 
är besluten att föra till seger den 
strid hon börjat för rätten att verka. 

Under otaliga århundraden var 
hennes liv mödosamt, arbetsfyllt, 
hårt och kraftigt. Instinkten att 
tjäna är djupt rotad i hennes sinne. 
Och mannens kostsammaste, mest 
oerhörda imisstag har varit att han 
förbisett kvinnans ofantliga och orör
da dolda förråd av mod, av tålamod 
i lidandet, av offervilja gentemot 
släktet, av trohet till en ledare och 
kamrat, som icke alltid gjort sig för
tjänt av en sådan tro och lydnad. 

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

Göteborgs Aftonblad 
Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 
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En av de känslor som hos mannen 
bäst bevarar hjärtats adel är aktnin
gen för kvinnan. 

P. Janet. 
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Barbarens son. 
6tt märkligt övcnskt original. 

Vår bokmarknad har i dagarna 
riktats med ett nytt svenskt origi
nal, som redan tilldragit sig en del 
berättigad uppmärksamhet. Det är 
Hilma Angered-Strandbergs från 
Hugo Gebers förlag utgivna arbete 
"Barbarens son". 

Att skildra en konstnärs kamp för 
verket är en vansklig uppgift, inför 
vilken många kommit till korta. Det 
vill till att problemet, såsom i Hil
ma Angered-Strandbergs bok, blir 
ett problem på liv och död för att 
man skall kunna övertygas om att 
mycken äkthet och sanning kan av
vinnas även detta typiska l'art pour 
1'art-ämne. 

Det är ganska sällsamt att en 
kvinna skriver en bok som denna. 
Och ännu ovanligare att hon skriver 
den vid en ålder, då hänförelsens eld 
flammat ut hos flertalet människor, 
och ungdomens kamp för idealen of
tast ter sig litet löjlig mot bakgrun
den av verklighetens nyttiga och il
lusionslösa värld. Men allra märk
ligast är att denna bikt om en sann 
och ärlig konstnärs kamp för sitt 
verk, som Hilma Angered-Strand-
berg flyttat över på sitt alter ego, 
bildsnidaren Giovanni, tillkommer i 
en på alla andliga värden så ända 
in till urarvanöd blottad tid som vår. 

Man bör taga alla dessa omstän
digheter med i betraktande för att 
förstå att detta så föga opportuna 
arbete fullbordats icke blott "til 
Lyst" utan på grund av en djup, 
samvetsöm diktarnaturs oavvisliga 
behov att tala ut i egen sak. Såsom 
Ellen Key påminner om i sitt sym
patiskt skrivna företal till boken 
stod Hilma Angered-Strandberg i 
slutet av förra seklet som den "näst 
Selma Lagerlöf betydelsefullaste 
kvinnliga diktaren av dem som nåd
de sin höjd på 1880- och 1890-talet." 
Mången erinrar säkerligen ännu hen
nes utmärkta debut "Västerut" samt 
de uppmärksammade skildringarna 
"Den nya världen", "På prärien", 
"Från det nya och gamla landet", 
som hon utgav efter återkomsten från 
én tioårig och prövande vistelse i 
Amerika tillsammans med sin make, 
målaren Hjalmar Angered. 

Författarinnan har nu länge varit 
tyst. Stora förluster och sorger och 
en bruten hälsa ha lagt sin hämsko 
på hennes rika begåvning. Bland 
det senast synliga av hennes hand 
märktes en skildring i Ord och Bild 
1917 under titeln "Klosterklockan", 
vilken 7 år senare befinnes utgöra 
första kapitlet i den nu utgivna 
"Barbarens son". 

Att närmare ingå på Giovanni, 
bildsnidarens kamp mot högmod och 
frestelser för att i sanning och öd
mjukhet få bliva ett värdigt redskap 
för Guds vilja är knappast möjligt. 
Man får gå till boken själv och däri 
följa lians väg ned i och över dju
pen. Den som förmår att göra det i 
samma anda som boken ä.r skriven 
och för en stund göra den kämpande 
bildsnidarens sak till sin egen skall 
icke ända den törniga vandringen 
utan vinning. 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

UCybidezsxm 
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Vidskepelee eller vad? 

"Kmstallskådmng." 

Av 

En tillfällighet lade i min hand en 
stor utländsk tidning, vars otaliga 
artikelrubriker blicken flyktigt och 
ointresserat överfor. 

Plötsligt fängslades min uppmärk
samhet av en överskrift "Varför jag 

tror på kristallen". I artikeln där
under förklarade en känd författare 
varför han gjorde det märkliga, som 
angavs i rubriken. 

För att förstå saken måste man 
emellertid ha reda på vad "kristall" 
och "kristallskådning" är. Dessa 
begrepp höra till ockultismen, d. v. 
s. läran om hemliga själskrafter, hit
tills oförklarade naturfenomen o. d. 

"Kristallen" är en kula alltigenom 
bestående av klart genomskinligt 
glas och stor ungefär som en duk
tig snöboll. 

Vid "skådningen" låter man ku
lan vila på ett för ändamålet särskilt 
gjort svart trästativ, en svart sam
metslapp eller dylikt. Det bör vara 
ljust och upplyst i rummet, men strå
larna från själva ljuskällan, fönst
ret eller den elektriska, lågan, få 
icke falla direkt in i glaskulan. 

"Den skådande" slår sig ned i en 
bekväm stol, låter sina muskler 
slappna och 'försätter sig i ett tanke-
tomt och lugnt avvaktande sinnestill
stånd, ett sådant då dagsmedvetandet 
vilar och undermedevetanldet i dess 
ställe flyter upp och träder i verk
samhet. 

Det är icke ett tillstånd av dröm 
utan av verklig vaka men med akti
viteten fullständigt avspänd ifråga 
om både kropp och själ. Man vän
tar helt enkelt på något och ser upp
märksamt och utan ansträngning in 
i glaskulan, där detta "något" skall 
komma att utspelas. 

För det stora flertalet experimen
terande händer det helt säkert ingen
ting alls — de hava icke "klarseen-
det" antagligen sällsynta gåva. Men 
en och annan av de få utvalda får 
bevittna sällsamma ting. 

I stället för att vara genomskinlig 
och speglande synes kulan efter hand 
antaga en mjölkvit färg. En dimma 
rör sig därinne i böljande vindlingar. 
Så skiftar kulan färg, den blir rosa
färgad, grönaktig, svart — en ridå 
ryckes liksom undan, och man tyc
ker, sig se in i en levande miniatyr-
värld med snabbt växlande bilder, 
ett stormpiskat svallande hav, ett 
leende landskap, en rumsinteriör, ett 
gatuparti, scener ur människolivet 
o. s. v. Ibland synas dessa tavlor 
rullas upp nyckfullt, sammanhangs
löst och utan att det är möjligt för 
den iakttagande personen att sam
manfoga bildserien till något begrip
ligt helt. I andra fall finnes både 
ordning, sammanhang och verklig 
mening däri ! 

"Kristallskådningen" har tagits i 
den modärna spådomskonstens tjänst 
och torde i rätt stor utsträckning an
vändas i stället för utläggning av 
spelkorts-"stjärnor" och tydning av 
handens linjer. Allt detta låter fruk
tansvärt vidskepligt och löjligt, men 
låt oss komma ihåg, att det bredvid 
dessa enkla och föga förtroende
ingivande spåkvinnor, som prata en 
massa oklart och betydelselöst non
sens, dock funnits andra, vilka av 
allt att döma verkligen ägt klarse
endets underbara förmåga, t. ex. den 
märkliga franska spåkvinnan Lenor-
mand och vår egen Pythia, mamsell 
Arfvidsson, som levde på Gustaf den 

En man, som är lycklig i sitt hem, 
är också alltid en god människa, en 
god medborgare, en god kamrat. 

C. M. Wieland. 
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Allt utsäljes så långt förrådet räcker enormt billigt 

F R I B E R G  ®  A N D E R S O N  
Kungsportsplatsen 1. Telefon 7235. 

III:« tid och då lät mycket tala om 
sig. 

Det är . helt säkert icke i korten, 
icke i handen, icke i kristallen, som 
de med spådomsanda utrustade se 

vad de berätta och iförutsäga utan 
det antagliga är, att de omedvetet för
sätta sig i ett tillstånd av klarseende 
"trance", icke så djup men dock nä
ra besläktad med den trance som är 
känd från spiritistiska seancer, och 
vars under bl. a. en så vederhäftig 
person som den engelske vetenskaps
mannen professor Oliver Lodge oför
behållsamt vitsordat. 

Den i inledningen till denna arti
kel nämnde författaren, Guy C. Pol
lock, inleder sin deklaration med nå
gra ord om sig själv. Han är skep
tisk — hans förstånd är kärft lo
giskt och hans tanke älskar klarhet. 
Men han är också fallen för övertro 
— han har ett undermedvetande, ett 
hjärta som kan sönderslitas av för
tvivlan och upplyftas av hopp, ett 

"något", som kan bringas till tårar 
av musiken, dramat, litteraturen och 
som finner tröst i religionen, sträc
kande sig efter det ogripbara. Han 
tror på underverk. Hända icke så
dana varje dag? frågar han. Solen 
går upp, våren berör jorden, träden 
sticka ut sina löv och män födas av 
kvinnor — -— 

Mr Pollock berättar att han vid 
tre olika tillfällen besökt spåkvin
nor. Vid två av dem spåddes han i 
handen och vid det tredje förekom 
kristallskådning. 

Första gången ligger ett tjugutal 
år tillbaka i tiden. Sibyllan berät
tade på ett detaljerat sätt vad han 
till dato upplevat och förutsade hans 
framtid. Det mesta av vad hon sade 
överensstämde med sanningen eller 
besannades av senare händelser. 

Hans andra besök hos en spåkvin
na har ägt rum i dagarne. Även 
hon kunde detaljerat och sanningsen
ligt redogöra för hans framfarna liv 
och händelserna, som hon skildrade, 
kommo i kronologisk ordning. Hon 
beskrev därjämte ingående hans ka
raktär, angav hans livsintressen och 
de inre stötestenarna på hans livs
väg. Även framtiden förutsade hon. 

Mr Pollock var ännu icke överty
gad och han beslöt att söka fånga 
spåkvinnan i en fälla. Han sände 
till henne en dam, vars öde var på 
det intimaste sammanvävt med hans 
eget. Vore sibyllan verkligen en 
sanningssägerska borde den spådom 
denna dam kunde förvänta i alla 
väsentliga delar överensstämma med 
den han själv mottagit. Så skeddel 

Önskande ytterligare ett bevis gick 
mr Pollock till ännu en spåkvinna 
och fick här spådomen upprepad. 

Det är därför han tror på "kri
stallen"! 

Den som skriver detta har själv 
vid ett tillfälle hört två spådomar 
av överraskande exakt innehåll. 

En annan egendomlig historia 

återges här. 
En vän till mig, en dam, befann 

sig på resa på kontinenten. Tiden 
före världskriget. En tillfällighet 
förde henne till en liten fransk stad, 
där hon stannade endast några tim
mar. En annan tillfällighet kom 
henne att besöka en för sin skick
lighet känd spåkvinna, vars adress 
hon, likaledes av en tillfällighet, 

just fått av en främling. 

A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 
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Alla Edra vänner, 

läsa den tidningen. 

• •• 

Läst i varje bildat 

hem i västra Sverige. 

Begär alltid 

Kobbs 
Thé 

Resande på staden och utan a ^ 

känna en enda människa där, 
den ifrågavarande damen natu# 
vis fullständigt obekant för spå 

nan- 1 sta-
Med sina solkiga kotlappar ». 

de denna ut den ena "stjärnan e 

den andra och med stöd a\ 

* i **»" 
mängd saker och ting, s0 , v|] 
verkligen upplevat, och on „ 
också en smula på.framti' ^ ^ 

Men under allt «t» ^ 
som om hon varit rov for en * - ^ 
en viss rådvillhet, som om 

» i. ° v« iärtat men icke u° något pa njariai, 

fram med det. , gjsti 
Slutligen etter en ny ^ 

"stjärna" överväldiga e till 
lertid nyfikenheten oc .gt; 

främlingen utbrast, ! 011 
Men vem är m d 

Jag ser er 1 den mes ^ 
Det är inte bara de "dlenlmär 

utan furstar och prinsa •, ^ icke 

av kungahus! Och n ^ ^ 
som en tjänare bland dem 

en likaberättigad! „US*1 

Den -spådda damen, so: 

K O N S T F L I T E N S  M Ö B L  B  U  *  * ' V " T  T  O  »  
T Y G E R, GARDINER O C II T f \  ̂  

s k ä n k a  h  o  m  1 r c  

d' 

K O N S T F L I T E N ,  G l a  Högskolan 
Göteborg 

Qffentlié» nöjen. 

Stora T e a t e r n  
,  „  I S O  B i l l i g h e t s m a t i n é :  

S KATARINA II. 
• afton, utom onsdag, kl. 8: 

SUSANNAS HEMLIGHET 
och 

crrAT.T/KRIA KUSTICANA. 

1 „rensbergsteatern. 
" Varje afton kl. 8-10,10: 

DON gil 
med gröna byxor. 

Lustspel av Gabriel Tellez. 
av Christian Lehusen. jlusik 

Nya Teatern. 
Si.a.s «-

Varje afton kl. 8: 
MOTVIND. (Sista veckan). 

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

LORENSBEWGSTEAT ERN 
u p p f ö r  o m  s ö n d a g  s o m  m â t i n é  

V I  Ä '  A L L A  L I K A  

klockan G—8 

Denna tidsförändring har vidtagits för att tillmötesgå publikens önskan. 

ungefär förutsäga hans framtid. 
Själva den kraft, som "klarseendet" 
är, känna vi icke, vi se endast dess 
arbetsresultat, hemlighetsfullt och 
oförklarligt. 

Lilla Teatern. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: 

BRÖLLOPET PÅ SOLÖ. 
Lördag och Söndag kl. 7 och 9 : 

övriga dagar kl. 8: 

JAG GIFTA MIG — ALDRIG! 

- eQ enkel resdräkt, och vars yttre 

sålunda icke kunnat väcka någon 
tanke i antydd riktning hos spågurn-
jnan, reste sig skrattande och sade: 

__ Ni har rätt. Det förhåller sig 

alldeles så som ni säger. 

Någon förklaring gav hon icke den 
konsternerade franska sibyllan, men 

hår lämnas den! • 
Damen i fråga, svensk till natio

naliteten, var som sjukgymnast knu
ten till ett ungerskt furstehus, be-
fryndat med regerande furstehus och 
ägande fabelaktiga rikedomar. Hon 
gav husets enda dotter, en liten sjuk
lig prinsessa, gymnastik och behand
lades liksom dennas guvernanter 
samt de unga prinsarnes guvernör 
ock lärare fullständigt som medlem 
av familjen. Alla deltogo de i de 
stora., lysande fästligheter furstepa-
ret gav särskilt under jaktsäsongen, 
ock i vilka allt vad dubbelmonarkien 
ägde av förnämiteter ända upp till 
käjsarhusets medlemmar brukade 

Äaga som gäster. 
Det är uteslutet att spåkvinnan 

läste detta i korten. 

Både här och i mr Pollocks fall 
liksom alltid i fråga om detta slags 
klarseende torde "telepati" förekom
ma, d. v. s. en omedveten tankeför
bindelse från undermedvetande till 
lindermedvetande. Spåkvinnan — 
under förutsättning att hon är ett 
verkligt medium — står i omedveten 
Tapport med den spådda personens 
själsliv, läser i hans minne vad han 
genomlevat, läser också hans tankar, 
ka.ns planer för framtiden, ser i vad 

han äger förmåga att bringa 
dem till verkställighet och kan med 
•-föd av allt detta både berätta om 
hans framfarna liv och även på ett 

Ccatcr. 
Lorenöbergsteaterns 

goda nyhet. 

I dag anordnar Lorensbergsteatern 
mâtiné till nedsatta biljettpriser var
vid succésprogrammet "Vi ä' alla 
lika uppföres. Teatern kommer 
denna säsong .att förlägga sina ma-
tméer till kl. 6 e. m., därigenom till
mötesgående publikens söndagsvanor. 
Den hoppas, att arrangemanget kom
mer att vinna gillande. Söndagarnas 
kvällsföreställningar komma till 
följd av denna tidsförändring att bör
ja kl. 8,15 e. m. 

• • 

Over- ccb 

underklass. 
Man skulle inte tro att begreppet 

fanns längre i vår nyskapade värld. 
Åtminstone inte hos nyskaparna 
själva. Till dessa måste jag efter 
några månaders samvaro även räkna 
min husassistent. Hon har nämligen 
förklarat sig vara en rättrogen adept 
till jämlikhetsläran. 

— Tror inte fröken, sade hon en 
dag, att jag känner mig precis lika 
god som vem som helst annan, fastän 
jag tjänar? Jo för all an del. Till 
exempel fruarna och fröknarna som 
umgås här. De ha visserligen dyr
barare kläder och ledigt om förmid
dagarna, men vad är det mera med 
det! De äro ju i alla fall bara stac
kars dödliga människor precis som 
en annan. 

— Naturligtvis, svarade jag sakt
modigt, under dödens synvinkel äro 
vi alla synnerligen lika. 

— Ja, jag sätter mig icke ned för 
en enda av dem, fortfor hon hetsi
gare. Vi ha alla vårt människovär
de, skurmadamen precis lika mycket 
.som landshövdingskan. 

Hon skulle ha fortsatt att lätta 
sitt hjärta, om icke — lyckligtvis — 
telefonen i detsamma avbrutit hen
nes filosoferande. 

Sol och TvättäKta 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllimiMimmiiiiiiiiiiiiii 

Gardiner, Bomull från 90 öre 
Silke från Kr. 1,50. 

Möbeltyger, i bomull från 2 kr. 
» 
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(Eftertryck förbjudes). 

Lilitb. 
R O I M H N  

Av sHovima; ©Uavhen. 

-Auktoriserad översättning av 

Margareta Heijkel. 

1 I 26 

\ ̂ en unga flickan endast skaka-
{ ^1Uvudet utan att svara, fort-

han • 1 
%rf ! strängande: — När ni själv 

Hin ta.'myck'et> låt också mig säga 
v-aSl^ °m denne man. Han är i 

lått 1S\ängslande, han har ett 
muntert sinnelag, men han 

missta°^^lig och, om jag inte 
även ar aHtför mycket liar han 

a,n.r'ra egenskaper, som äro allt 
jr "galande. 

huvudet. 
kon m 

1 ^ar ^deles rätt, medgav 
e.n allt detta visste jag redan, 

då jag gav honom -mitt ord. Jag 
vill inte handla lågt och ovänligt. 
Jag avskyr den tanken. Mitt ord 
måste jag hålla. Den omständighe
ten att hans karaktär icke är stark, 
icke på långt när så stark som mm 
gör att jag känner mig ännu mera 

bunden vid mitt ord. 
Mallory vände sig bort, liksom 

kunde han icke uthärda den vänd
ning samtalet tagit, men innan han 
hunnit verkställa sitt beslut att skyn
da bort, lade Lilith sin hand på hans 

arm. 
— Gå inte! bad hon förtvivlad, 

gå inte från mig på det sättet ! ÎS i 
får inte vara ond p mig! Kom ihåg 
att jag i hela världen inte har nå
gon mer än er att tala med, att lita 
på. Om ni är hård mot mig och be
handlar mig så, som jag kanske för
tjänar, krossar ni mitt hjärta. 

Äter veknade Mallory. 
_ Men vad kan jag då göra? frå

gade han med milt förebrående stäm
ma. Ni vill inte låta mig hjälpa er. 
Vad tjänar det till, att jag proteste
rar och söker övertala er, när ni inte 
hör på mig, när ni inte vill göra det 
enda förnuftiga, som här är tänk-

Min husaissistent svarade. Det in
går i hennes åligganden att tjänstgö
ra som en slags vågbrytare vid tele
fonen, när jag önskar vara i fred för 
yttervärldens svall och brus. Till 
min förvåning såg jag henne plötsligt 
sjunka ihop från sin stolta jämlik
hetsställning till en ödmjuk och ser
vil, och hörde henne med en ny, för 
ögonblicket anlagd, obeskrivligt un
derdånig röst flöjta fram ett lång
samt, stilla: "Var god och dröj!" 

— Vem är det? frågade jag. 
Hon räckte mig luren och nämnde 

högtidligt viskande namnet på en an
sedd dam i samhället. Och sanner
ligen tror jag inte att människan 
nästan neg i sin förtjusning. 

Nå! Det lilla intermezzot ägde 
rum klockan 9,45 förmiddagen. 
iKlockan 6 skulle jag se ett par goda 
vänner hos mig på middag. Gamla 
goda kära konstnärsvänner. 

Konsten har ingenting att betyda 
i vår tid. Det var längesen mitt 
konstnärspar hade tavlor på "Salon
gen" och kunde räkna honoraren i 
tusenlappar för sina. dukar. Och jag 
rcdnar av harm å hela min tids väg-
nar, när jag bekänner min överty
gelse vara, att en middag numera 
för dessa en gång så firade konstnä
rer betyder något mer än enbart en 
liten förlustelse. 

Jag tog själv emot dem i tambu
ren. Jag hjälpte dem själv av med 
ytterkläderna. Uppriktigt sagt un
nade jag ingen annan detta nöje. Jag 
såg, att han hade en gammal och för 
vid bonjour, och att hon bleknat bort 
i sin mörka klädning, -men i mitt 
hjärta rådde högtid. Ty för mig vo
ro de förnäma gäster, äkta hellener, 
stolt höjda över hårda och bittra 
öden. 

Vi bänkade oss kring bordet. Vi 
åto och pratade. Min husassistent 
kom och gick. När ölet bars in, flög 
tanken genom mitt huvud: varför 
serverade hon det icke? Men vi to-
go muntert var sin flaska och hällde 
i för varandra. 

Efter smörgåsbordet kom fisken. 
Det var gädda. Jag såg min mörk-
klädda gäst göra en liten rörelse av 
förbidan. Men min husassistent 
bjöd icke omkring, utan ställde ned 
fiskfatet vid min sida. 

— Kanske menar hon att jag skall 
skiva fisken, tänkte jag en smula 
förvånad. Det hade ännu icke hänt 
ptt en gäst icke serverats vid mitt 
enkla bord. 

Kötträtten kom. Även den an-
bragtes bredvid mig. Men då stack 

Korsett P.D. 
är, som bekant, det bästa 

fabrikat som existerar och 

är i förhållande till kvalité 

och modeller överlägset 

varje annat korsettmärke. 

Pris fr. 3: 90 appt. 45 kr. 

Enda importör i Sverige. 
SIDENHUSET 

det till i mig. Ty det låg i rörelsen 
något — något som kom mitt blod 
att koka. Och det fanns samtidigt 
hos mina gäster en snabbhet i upp
fattningen som tvang mig till be
härskning. Jag höll därför god min 
och låtsade som om allt tillgick som 
det brukade göra i mitt oansenliga 
hus. 

Men när middagen var över, och 
mina gäster försvunnit, gick jag ut 
i köket och frågade min husasisistent 
vad hon egentligen menat med att 
icke servera. 

Hon skakade ut disktrasan och såg 
på mig, icke elakt, icke överlägset, 
men leende i hägn av en makt, var
emot själva gudarna kämpa förgäves 
och svarade: 

— Vad i all världen tror fröken 
att så'na fattiglappar bry sig om 
det! Jag vet väl genom fru B:s 
jungfru hur bedrövligt de ha det. 
Han har ju till och med gått som 
vanlig plankstrykare för att få ihop 
till en bit mat i huset. 

— Plankstrykare! sade jag med 
spelad häpnad. Skulle det inte 
duga! Behöver en sådan man 
"sätta sig ned" för någon annan! Han 
måtte väl ha sitt människovärde i 
precis lika hög grad som exempelvis 
en landshövding. 

Då sneglade hon på mig och blev 
blossande röd. 

— Och hädanefter, fortfor jag, 
servera vi middagarna efter de prin
ciperna här i huset. 

Hon kunde ingenting svara. Jag 
hade slagit henne med hennes egen 
lära. Må hon i tystnaden vidare 
fundera över, hur olika den verkar 
i teori och praktik. 

Ragna Peters.. 

|( its än ila rit ta 

Bör man fordra mer 
av kvinnan än av 

mannen? 
Artikeln med ovanstående rubrik 

i n:r 40 av Kvinnornas Tidning har 
tydligen intresserat vår läsekrets och 
framkallat en del genmälen. För 
veckan införa vi här nedan ett av de 
sakligare ibland dem. Vår insändar-
inna skriver: 

Jag kan mycket väl förstå, att sign. 
Portia, som i sitt yrke har många 
tillfällen att lära känna, olyckliga, 
övergivna kvinnor, kan bliva uppro
risk mot männens samvetslöshet och 
allmänna opinionens till synes orätt-

Återkommen från 

en studieresa i Paris 

h a r  u n d e r t e c k n a d  

ånyo öppnat sin 

MALARSKOLA 
i atelier Föreningsgatan 32 

Ingeborg Westfelt-Eggertz. 

Undervisning med

d e l a s  i  t e c k n i n g ,  

p a s t e l l - ,  a k v a r e l l -

o c h  o l j e m å l n i n g .  

visa dom över kvinnornas moral. 
Men, jag är rädd, att det hela be

dömts med en viss partiskhet i alla 
fall. 

Det är ju självklart, att när en 
kvinna får höra en olycklig medsys
ter berätta om sin förförares falsk
het, hon bliver hätsk mot mannen — 
och så dömer hon honom "skyldig" 
utan att ens känna honom kanske. 

Är det rättvist? Jag tager inte 
mannens försvar i ovannämnda exem
pel, men inte heller kvinnans. 

Ni talar om sann kvinnlighet, den 
som uppenbarar sig varhelst en kvin
n a  i  s a n n  m o d e r l i g h e t  k ä m p a r  f ö r  d i t  
svaga och rättslösa mot okunnighet, 
våld och lögn — för kunskap, bro
derskap, barmhärtighet och sanning. 

Det är mycket vackert tänkt och 
sagt, men sign. får inte låta känslan 
för de svaga, okunniga medsystrarna 
taga överhanden över — broderskap 

och sanning! 

Man måste se alldeles opartiskt på 
denna ömtåliga sak, kvinnornas och 
männens moral, för att vara rättvis. 

Det är alldeles sant, att kvinnorna 
få lida mest för ett begånget felsteg. 
Men det beror inte alls på, att sam
hället bär den manliga självhävdel
sens prägel och att mannen för den 
skull går fri. 

Nej, det beror på något annat, nå
got mycket djupare, allvarligare. 

Det beror på, att kvinnan av en 
högre makt är danad till det för hen
ne heliga moderskallet. Och därmed 
har hon ett stort ansvar för sina 
handlingar. 

När hon nu frivilligt utsätter sig 
för faran att missbruka den heliga 

(gåvan, när hon utan ansvarskänsla 
för det liv hon tänder, endast följer 
sina lägre instinkter, må hon då ock
så få stå till ansvar för det. 

Hur skall man begära, att männen 
skola högakta en sådan kvinna? 

De se ju snart hurudan hon är — 
och de behandla henne också därefter. 
Och därav måste även deras ansvars
känsla taga skada, och så växa de 
unga männen sig in i samma upp
fattning. 

Och så är moralen, som den är. 
En man bör naturligtvis även tän

ka på, vad han bringar kvinnan för 
skam, men man kan inte begära att 
hans rättskänsla i detta fall skall 
vara bättre än hennes. Han kan inte 
förstå yad begreppet "mor" innebär. 

Allt beror på kvinnans vilja. — 
Är den ond — ja, då blir allt av 
ondo. 

Jag vet många, som skulle vilja 
säga till försvar: "Hon älskade ho
nom". 

Tack så mycket! En kvinna, som 
älskar, är inte i stånd till en låg 

handling, allraminst om det skulle 
gälla hennes ofödda barn. 

Faktum är, att kvinnan har stor 
makt över mannen. 

Varför skall hon bruka den så illa, 
att hon blir utsatt för -hans förakt 
och måste försvara sig med att skylla 
skulden på honom? 

Handla, man som kvinna, så, att 
ingen orsak finns till försvar utan 
endast till erkännande av varandras 
förtjänster! 

Moralen i världen blir inte bättre, 
om man dömer och straffar. 

Den .skulle kunna räddas genom 
kvinnornas goda vilja. — Finnes 
den? 

Fru Elisa-Betta. 

Ordspråk m. m* 
Det var en gång i ett sällskap tal 

om, vilket land som hade de flesta 
ordspråk om kvinnor och Maxim 
Gorki lär ha skrutit med, att intit 
land har så många och så expressiva 
som hans och anförde ett par av dem. 
Ett lyder: "Slå din hustru med yx
skaftet. Om hon faller omkull, snyf
tar och flämtar, så lurar hon dig — 
giv henne litet mer!" Eller: "En 
hustru är två gånger förtjusande — 
på sin bröllopsdag och sin begrav
ningsdag". Eller: "Gör vad du vill 
med kvinnor och boskap!" Eller: 
"Ju mer du tuktar din hustru, dess 
bättre blir soppan". 

Vilken gentilhomme av sin tid var 
ej la Rochefoucauld och här är ett av 
hans uttalanden om "damerna, Gud 
välsigne dem!" 

"Kvinnorna behöva icke något för
stånd —• alldeles som vi nöja oss med 
några få ord talade av en papegoja". 

Lady Battersea berättar oss i sina 
Memoarer om en inskription över ett 
gammalt slott i Norfolk — lyckligt
vis i latin. Förf:n undrar om ingen 
brud, som gjorde sitt intåg i slottet, 
•av sin brudgum begärde förklaring 
över den i ögonenfallande inskriptio
nen. Antagligen har hon trott att den 
var en vacker hälsning till hennes 
nya hem och låtit sig nöja därmed. 
I översättning lyder den älskliga 
hälsningen till den unga bruden i det 
nya hemmet sålunda: 

"Vad är värre än en tigrinna? En 
demon. Vad är värre än en demon? 
En kvinna. Vad är värre än en kvin
na? Intet. 

Sådan har domen varit av präster, 
lärare och författare, och ändå und
rar man över ett enda ord av protest. 

Ancina. 

(Låt oss icke glömma allt det goda, 
som mannen också sagt om kvinnan! 

Korr.-läserskans anm.). 

'9ze^o?7z?za, 

utför beställningar av Utstyrslar m. m. i alla prislägen, 
och. material erhålles. Tel. 186 95. Kungsgatan 34. 

•dö- zezeiz 
Tillklippning, mönster 

bart. Den där personen är icke värd 
er, det vet ni mycket väl. Om ni 
gifter er med honom, blir ni med 
visshet olycklig. — Men, tillade han 
plötsligt, vad säger er mor om saken? 

Lilith drog förvirrad till sig sin 
hand och dröjde en rundlig tid med 
sitt svar. 

— Hon har förändrat sig mot ho
nom. På ett alldeles oförklarligt sätt 
har hon förändrat sig mot honom, 
medgav hon med nedslagna ögon. 

Mallory grep girigt efter den för
hoppning, som syntes honom inneslu
ten i dessa ord. 

— Hon önskar kanske i själva 
verket, att ni inte gifter er med ho
nom? 

— Hon var ovänlig mot honom i 
dag, det är allt vad jag kan svara på 
er fråga, sade Lilith. Men jag till
står, att hennes sätt att behandla ho
nom tvingade mig att vara vänligare 
mot honom, än jag eljes skulle varit. 
Jag hade en känsla av, att jag var 
den enda vän han äger. 

Mallory höjde otåligt på axlarne. 
— Ni kan vara övertygad om att 

fru Ames har grundad anledning att 
behandla honom som hon gör. Hon 

har kanske fått veta något om ho
nom, som gör att hon nu vet vad han 
verkligen går för. 

Lilith skakade på huvudet. 
— Det har aldrig varit någon hem

lighet för henne, svarade hon med ett 
trött tonfall. Jag kan gärna säga 
er, att den stackars hr Smith — det 
namnet duger lika bra som något' an
nat — icke alltid uppfört sig på bä
sta sätt. 

— Det kan jag mycket väl tänka 
mig, svarade Mallory torrt. 

Lilith såg upp med en snabb blick. 
— Jag antar, att det är mycket 

dumt och kvinnligt, men det som 
tilltalar mig mest hos honom är just 
den omständigheten, att han icke all
tid varit sådan, som han bort vara. 

Mallory höjde åter på axlarne. 
— Naturligtvis, sade han ironiskt. 

Unga flickor brinna alltid av åstun-
dan att få spela den räddande ängelns 
klädsamma roll. Om ni håller på så 
där, skall ni till sist lyckas att göra 
mig ursinnig. 

Lilith vred hjälplöst sina händer 
och ögonen fylldes med tårar. 

Denna rörande syn kom hans 
hjärta att skälva. I nästa ögonblick 

hade han böjt sig ned över henne och 
deltagande lagt sin arm kring hen
nes skuldra. 

— Ni är oberäknelig, ologisk, nä
stan utan alla principer, sade han 
med en ton, som mildrade ordens in
nebörd. När det hela tiden varit ert 
fasta beslut att gifta er med den där 
personen, så hade ni ingen rätt att 
väcka min kärlek. 

— Det vert jag mycket väl, att 
jag inte hade, snyftade Lilith, och 
jag ville inte häller göra det. 

Förblindad av tårar böjde hon hu
vudet så djupt, att han icke" kunde 
•se hennes ansikte. 

— Det var så svårt att låta bli, 
fortfor hon. Ja, ni vet själv, att 
det var omöjligt. Det var mig en 
fröjd att se ert ansikte, att höra er 
röst. Jag uppmuntrade er, som ni 
kallar det, utan att själv vilja det. 
Ni tror .mig ju? 

Hon lyfte upp sitt tårdränkta an
sikte och såg på honom. 

— Jag har redan förlåtit er, ehuru 
ni egentligen inte förtjänar det, sade 
han milt. Men förstår ni då inte, 
a.tt ni driver allt längre ocih längre 

ut, och frågar ni er aldrig själv var 
det skall sluta? 

Lilith svarade med en stämma 
knappast möjlig att förstå på grund 
av hennes häftiga snyftningar. 

— Slutet — ja, det är att jag al
drig får se er mer. 

— Aldrig! utstötte Mallory. 
Lilith gav honom en förtvivlad 

blick. 

•—• Det är nödvändigt, viskade hon, 
men — icke ännu. Jag skulle inte 
kunna bära det nu. . 

— Ni tycks inte tänka på den sorg 
ni vållar — andra, utbrast Mallory 
i förebrående ton. 

Lilith ryckte till. 
— Jag är självisk, viskade hon. 

Förlåt mig. Om en eller annan dag 
skall jag kanske ha nog styrka för 
att undvika ett sammanträffande 
med er. 

De stodo tysta några minuter upp
tagna av sina tankar och känslor, 
tills ljudet av steg bakom häcken 
återkallade dem till verkligheten. 
Mallory vände sig mot henne, och 
hans ansikte uttryckte djupt allvar. 

— Och vad skall ni göra med den 
där mannen, den där Smith, frågade 
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ORREFORS 
har uppnått internationellt erkännande för sina graverade 
konstglas. 

Materialets egen charm, gedigen konstnärlighet i form 
och utsmyckning jämte alla grader i prislägen ha åt 

, Orrefors konstglas skapat en berättigad popularitet. 
På begäran göras av konstnärerna S. Gate och E. 

Haid förslag till hedersgåvoi, anpassade efter visst pris
läge med inkomponerade dedikationer, monogram, 
vapen. etc. 
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Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

i  ö l  k  
levereras direkt till hushåll från 

A l m e k ä r r s  G å r d  
Tel. Göteborg 2755. Lerum. 

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. 

Bikten. 
Or en prästs minnen. 

Av SÖREN VOLDBORG. 

Det är icke ett av de minnen jag 
gärna dröjer vid. Tvärtom, det 
stämmer alltid mitt sinne till allvar. 
Men det har ju också sin nytta. 

Det var <en vinterafton. Sent. Jag 
satt i mitt rum och arbetade. Då 
körde en vagn in på gården. Jag 
förstod vad det gällde. Antagligen 
ville man hämta mig till annexför
samlingen. Ja, mycket riktigt. Pa
storn måste äntligen följa med till en 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata priser. 
Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. Allm. tel. 24241. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män så köp 

S P I S B R Ö D  
från 

Göteborgs Angbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

A. Ellwen 
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

OBS!. Prima varor. Billiga priser. 
Redbar behandling. 

av gårdarne ute på heden. Hustrun 
låg i själatåget och hon önskade att 
få tala med en präst. 

Jag skyndade i pälsen, och så gick 
färden en mils väg ut på heden. 

Jag kände inte vidare till folket 
där borta på gården. I kyrkan ha
de jag aldrig sett dem. Men man 
tog emot mig vänligt och tackade för 
att jag velat göra mig besvär så sent 
på kvällen. — Det fattades bara, 
tänkte jag, att jag skulle väntat till 
följande dag! 

Inne i sängkammaren vid si
dan av dagligrummet låg hustrun. 
Hon var allvarligt sjuk med hög fe
ber. Hon visste, att hon skulle dö, 
sade hon. Hon hade förstått det på 
läkaren, som varit där tidigare på 

ILLIGA 

Wilton-, Axminster-, 

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 prst. 1:65 2:50 8:50 17: — 
Storlek: 200x300^250x300 - 300x^00 
Pris pr st. 27: — 42: — 55: — 

Kidderminster- och Kokosmattor till oerhört billiga 
priser. Orc|er till landsorten mot efterkrav. 

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

kvällen. Och nu var det något hon 
ville anförtro prästen, innan hon för 
alltid slöt sina ögon. 

Hon låg länge lftan att få mod att 
börja, och jag gjorde ingenting för 
att hjälpa henne. 

Slutligen grep hon med sin feber-
heta hand om min och kramade den 
hårt. Och så kom det då, allt det 
som tyngde hennes hjärta så hårt. 

Det var en bikt, en förfärlig, en 
ohygglig bikt, den fasansfullaste jag 
någonsin hört. Hon slog upp sitt 
hjärtas dörr på vid gavel för mig, 
och det var en fruktansvärd syn jag 
såg. Ett liv i smuts, ett liv, bestå
ende av fall efter fall, det ena dju
pare än det andra. Och ingen anade 
något av allt detta, Icke hennes ma
ke, icke heller hennes barn, fastän 
de voro vuxna, kände till något av 
allt vad hon varit ute i. Endast hon 
själv kände sitt livs förfärliga hem
lighet och så de män som voro med
ansvariga för hennes skarn och skuld. 

Det är icke min vana att vyssja 
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dem till ro som bikta sin synd — den 
elden skall man icke släcka. Jag på
minde henne om hennes ansvar inför 
Gud och människor och jag gjorde 
vad jag kunde för att fördjupa det 
hos henne som jag antog vara hjär
tats ånger. 

Men så talade jag också med henne 
om honom, som lidit för våra överträ: 

delser och missgärningar och tröstade 
henne med att det finnes något, som 
är större än människornas synd, och 
det är Guds nåd. 

. Det föreföll mig som om vart och 
ett av de ord jag uttalade funnit vä
gen in till hennes innersta. Hennes 
hjärta påminde mig om den förtor
kade jordmånen, vilken suger till sig 
varje droppe rägn. 

Hon tackade mig och bad mig åter
komma dagen därpå. 

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

H. Lempke. 

Extra prima 

DAMKLÄDE 
Dameskimå, Mocka och Matelassé 
i ett flertal moderna färger utsäljes 
billigt direkt från lager. 
S. Ericson, Klädeslager. 

Kungsgatan 32, 2 vån. 

Vårda håret! 
om det är sjukt eller friskt och använd 

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

Lorensbergsgatan 7. Tel. 10 98. 

K I N G  
harvän-

ner i alla de
lar av Sveri
ge. En pålit
lig vara blir 
a l l t i d  o m 
t y c k t ,  o c h  
när Viking lo
var att ge di
na skor en 
djup smetfri 
glans samt 
konservera 
lädret, håller 
den också 
sitt löfte, 

VIKING 

IfefPpÄ rt'rn 

När jag sade farväl ute i daglig
rummet, berättade jag, att jag lovat 
återkomma nästa dag. 

— Nästa dag, upprepade sjukskö
terskan. För henne finns intet "i 
morgon" på den här jorden. Innan 
solen går upp, är hon borta. 

— I dag har det förunnats dig att 
vara en medmänniska till litet hjälp, 
sade jag till mig själv, när jag åkte 
hemåt. Och när en präst sannings
enligt kan säga det, så är det en av 

ie största fröjder hans prästkall kan 
skänka honom. 

Tidigt nästa morgon körde jag 
Iter ut till annexgården. 

Men hur överraskad blev jag inte, 
när jag trädde in i dagligrummet, 
lär familjen var samlad. Det låg 
som sol över alla ansikten. Jag fick 
förklaringen. Under nattens lopp 
hade det inträtt en kris, och läkaren, 
som redan varit där, hade förklarat 
att ett under skett. Nu var faran 
över. 

Då jag ville gå in till den sjuka, 
hejdades jag av sjuksköterskan på ett 
egendomligt ohövligt, nästan bryskt 
sätt: — Pastorn får inte gå in till 
patienten. Hon har bett mig säga, 
att hon icke önskar några vidare be
sök av pastorn. Hon har ingenting 
att tala med pastorn om. Så var 
god och besvära sig icke med att 
komma hit vidare. 

Det var med tungt sinne jag åkte 
hemåt. Jag som trodde att det var 
en sy n der sk a som öppnade sitt hjärta 
för Gud! Jag som trodde, att det 
var en synderska som omvänt sig 
till Gud. Och vad var då, det hela? 
Ångest, ingenting annat än 'ångest 
för Gud, framkallad av tanken på 
döden. 

Sedan den dagen har jag suttit vid 
många dödsbäddar och hört mången 
bikt. 

Det är många som den sista natten 
öppnat sina hjärtan för mig och låtit 
mig se dit in. Men för varje gång 
har jag tänkt på den natten då jag 
där borta på den jutska hedegården 
lyssnade till kvinnans bikt, och den 
tanken har alltid tvingat sig på mig: 
Vad-är månne detta,? Är det blott en 
syndares ångest för Gud. Eller är 
det verkligen en förtappad son eller 
dotter, som vänder åter till faders
hemmet? 

Ty en sak lärde jag mig den där 
natten ute på heden och det är, att 
det är skillnad mellan fruktan och 
ångest för Gud. 

(Nationaltidende). 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

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

Å helt stycke 10 %, samt i stufvar. • Till Tricotstickerskor lämnas rabatt å garner. 
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han hårt. Han synes tämligen ohå
gad att ge sig i väg. 

— Jag antar, att vi inte kan skic
ka bort honom, förrän han blir lite 
bättre, sade Lilith hjälplöst. 

Mallory höjde på axlarne. 
— Han är stark nog för att resa 

till världens ände, om han isjälv vill, 
brumpiade han. Jag skall låta fru 
Ames veta det. 

Lilith grep krampaktigt om hans 
arm och såg på honom med ögon, 
bräddade med ångest. 

— Gör det inte! Tala inte med 
henne om honom, om ni kan und
vika det, viskade hon, 

— Varför det? 
Men Lilith svarade icke. Hon fä

ste med en åtbörd hans uppmärksam
het på att någon syntes borta på 
vägen och med ett brådskande farväl 
försvann hon in i parken till Old 
Court. 

XVI. 

Lilith ilade med snabba steg till
baka till villan. I förhallen blev hon 

stående ett ögonblick för att över
tänka, hur hon skulle handla. 

Mr Smith löste problemet för hen
ne. Dörren till vardagsrummet stod 
på glänt, och innan hon hunnit fatta 
något beslut kastades den upp på vid 
gavel, och den unge mannen kom ut. 
Ehuru Lilith icke hyste någon ön
skan att vara ovänlig, kunde hon 
dock inte låta bli att tycka att han 
överdrev den svårighet han hade att 
släpa sig fram över golvet till henne. 
Det föreföll henne också, som om ett 
elakt uttryck legat i hans ögon, då 
han i rätt brutal ton utbrast: 

—• Har du äntligen blivit kvitt 
den där gynnaren. 

— Vilken gynnare? 
— Den där doktor Hjälplös, Mal

lory, Mellery eller vad han nu kal
lar isig. Han är inte mera läkare 
än jag, men jag begriper nog varför 
han kommer hit. 

Lilith rätade på sig i hela sin 
längd. 

— Han kom för att se till en ung 
man, som jag trodde vara sjuk, men 
som jag nu förstår bara är ond och 
full av elakhet, svarade hon torrt. 

Då han såg, att hon på fullt all

var var missnöjd, brast han i skratt 
och slog över i en annan ton. 

— Där träffade du pricken, Lit! 
Jag är verkligen ursinnig. Men det 
är ju inte underligt, när jag ser vil
ka blickar du ger den där gynnaren, 
med vars ståtlighet odh utseende jag 
inte kan upptaga tävlan. 

Hans röst hade plötsligt fått en 
bitter, förtvivlad klang. Lilith åter
vann sin självbehärskning, gav ho
nom ett tecken 'att följa med in i 
vardagsrummet och frågade, sedan 
hon stängt dörren, med allvarlig 
röst: 

— Vad .menar du med att säga 
sådana saker till mig, Eric? 

Han vågade icke visa någon otå
lighet över hennes högdragna ton. 
Han blev ödmjuk och bönfallande. 

— Kan du förneka, att du talat 
och flirtat med honom, medan jag 
försökt uppbjuda mina sista krafter 
för att kunna avlägsna mig häri
från? 

— Jag flirtar aldrig, det vet du 
mycket väl. 

—- Vi skall inte tvista om ord. Jag 
befinner mig inte i en sådan ställ
ning, att jag vågar opponera mig. 

Jag tackar dig för att du tagit emot 
mig vänligt och jag vill inte miss
bruka din vänlighet. Jag kunde 
kanske haft rättighet att vänta lite 
mera hänsyn än vad som visats mig, 
men jag vågar inte beklaga mig. Jag 
reser tillbaka för att arbeta och söka 
gottgöra det jag brutit. Jag skall 
aldrig besvära dig mera, 

Hans röst hade sjunkit till en nä
stan ohörbar viskning. Utan att 
räcka henne handen vände han sig 
mot dörren. Men han vacklade, när 
han gick över golvet och hans hand 
famlade efter låsvredet. 

Ehuru Lilith innerst inne icke 
trodde på äktheten av denna svaghet 

rörde den henne i alla fall. 
— Eric, Eric, bad hon, säg inte, 

att vi äro hårda mot dig. Res inte 
i dag. Du får gärna stanna här ett 
par dagar, tills du känner dig star

kare. 
Utan att vända sig om skakade mr 

Smith avböjande på huvudet. 
— Jag går upp till imamma och 

ber henne uppmana dig att fetanna 
fortfor Lilith. Sätt dig ner så länge 
och vänta, 

Hon skyndade förbi honom och 

sprang uppför trappan till moderns 
rum. Fru Ames gick under häftig 
sinnesrörelse av och an. Hon vände 
sig ivrigt mot dottern. 

— Har han gått? frågade hon 
svagt. 

(Forts.). 
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BREVLÅDA. 
Konvalescent. De efterfråc 

numren kunna erhållas å vår expe
dition, Magasinsgatan 12. Obs. den 
ändrade adressen ! 

Kvinna. Inlägget är nr många, 
synpunkter alltför sårande att kunna 
införas. 

Intresserad. Vi ha telefonkalender,, 
adresskalender, taxeringskalender 
etc. för den slags intresse. Litterära 
kalendrar sysselsätta sig, os? veter-
ligt, icke med slika privatangelägen
heter. 

M. L—m, Örebro. Vi tacka för in
tresset, men måste avböja. 

Syster. Så gärna. Var god avlägg 
oss ett besök skola vi ordna saken 
för era "vänner". 

Företagsam. Det kan tili för myc
ket också av iden varan. Förslaget 
— nej tack! 

Insändare av genmalen till diskus
sionen: "Bör man fordra mera av 
kvinnan än av mannen". Vi utlova, 
icke införande av fler inlägg än dem, 
som till det redan sagda utgöra en. 

ny synpunkt på frågan. 

Ingeborg «Iestfelt-eggertz 

har efter en nyligen avslutad studie
resa till Paris ånyo öppnat sin väl 
kända målarskola i atelieren å För 
eningsgatan 32. Intresserade kunna 
där,,under den framstående konstnäi-
innans säkra och insiktsfulla ledninor 

erhålla 'undervisning i teckning. Ç 
stell-, akvarell- och oljemålning, 
rekommendera den välkända må a 

skolan på det varmaste! 
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mtryck tildes gärna om «Kvin-
,as Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Arbetets ära och nödvändighet. Av 

Marie Louise Ingeman. 

En episod. Av Crayon. 

Ny musikförening i Göteborg. 
Hur skapas det nya modet? Av Elsa 

Vall. 
Frihet till fördärv. Av Astrid Holm. 
Svartsjuka. Av Ragna Peters. 

Teater. 
Var komma idéerna ifrån? 

Lilith. Boman av Florence Warden. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Det engelska underhusvalet har nu 
försiggått och fått det väntade ut
fallet om än i långt mera ytterligt-
gående riktning än vad man beräk
nat.' 
falet betyder ingenting mindre än 

ett politiskt jordskred till förmån 
för högern. Arbetarpartiet är slaget 
och det liberala nästan tillintetgjort. 
En tillfällighet ville, att valstriden, 
ur allmänhetens ' synpunkt sett, 
skulle komma att te sig som en kamp 
mellan det bestående samhället och 
revolutionen. Denna uppfattning 
förde stora väljareskaror, särskilt 
kvinnorna, över till det framför an
dra samhällsbevarande partiet, hö
gern. 

Som bekant underskrev den engel-
regeringen för ett par månader 

en traktat med Ryssland, vil-
hland annat innehöll en rysk 
ran, att ingen bolschevikpro-

skulle bedrivas i det brit-
feka riket. Traktaten skulle för 
?°dkännande underställas det parla-
®ent, som skulle framgå ur det nu 
örrättade underhusvalet och utgjor-
e ett av lockbetena på arbetarpar
tis valprogram. Genom överens-
ommelsen med Ryssland skulle 

"!an' sac'es det, vinna en uppblomst-
lng av den engelska industrien och 
u'lnai väsentlig mån minska arbets-

talieten. 
V r  

bätfU ^ emelletrid inte 
i t'lT högertidningarna voro 
i:. ,.^e strax före valet offent-

öra ett hemligt dokument från 
sovjetregeringens högtbetrodde 

1 

av 

n' Sirumev, och ställt till 
Ke representanten för Tred-

^rnationalen. Aktstycket in
fe ° n°ggranna instruktioner t Of 
IM revolution i England 
Sai) , anvisningar hur folkmas-

las 
upphetsas, hären uppvig-

^ myteri och därigenom grua-

^th°i va,Pna^ uppror vara lagd. 
den 16 a flagrant brott mot 
ttDn Ryssland och England 

K traktate»-
Üga Vr 'laC^e öPPnats av den hem-

f,engelska posten' f.°-
tttriljg, ° k°pi°r översänts till 
Sajut 0('^1 inrikesdepartementen 

kam 'i ar SalUIlc'a av allt att döma 
De^Un av ^geringen. 

^rar»l\ llemlighöll emellertid den 
aven"?-Ta a"aren, och först när dî.i 

a tare vid en högertidning un

derrättades om dokumentets förestå
ende publicering skyndade den att 
själv offentliggöra saken samt med
dela att en skarp not i ärendet av-
låtits till sovjetregeringen. 

Hela denna affär slog ned som en 
bomb bland den engelska allmänhe
ten. Man såg revolutionens spöke 
och man tyckte sig finna, att arbe-
tarregeingen handlat mot landets in
tressen, när den trots det ryska löf
tesbrottet med den däri inneslutna 
landsfördärvliga bolschevikpropa-
gandan gått till val med den ryska 
traktaten och det ryska isamförstån-
det på sitt program. 

M.acDonalds försäkran att han ic
ke förrän de 'allra senaste dagarna 
fått kännedom om det ryska aktstyc
ket har icke vunnit tilltro. Valet var 
förlorat för honom redan innan det 
börjat, och hans politik har nu fått 
folkets dom. 

När detta skriv es är valresultatet 
ännu icke i sin helhet känt, men man 
.vet, att det konservativa partiet i 
det nya underhuset kommer att ha 
inemot 200 röster mera än de båda 
andra partierna, liberalerna och so
cialdemokraterna, tillsammans. 

I de flesta europeiska länder, där 
det parlamentariska styrelsesättet 
tillämpas —• makten lagd i det star
kaste politiska partiets hand — har 
systemet lett till en 'massbildning av 
partier, vart och ett för litet för att 
äga den majoritet i riksförsamlingen, 
vilken är nödvändig för regerings
maktens utövande. För att ernå nö
dig styrka ha dessa i sig själva, för 
små partier på kompromissens väg 
•sammanslutit sig till block, vilka i 
saknad av inre enhetlighet icke kun
nat föra någon fast politik utan ving
lat litet hit och litet dit för att täc
kas de olika meningsriktningarne in
om blocket. 

England har nu genom en väldig 
kraftansträngning återgått till den 
gamla ordningen med ett verkligt 
majoritetsparti, vilket regerar med 
envåldsmakt så länge det har folkets 
flertal bakom sig. Det är under 
denna ordning det brittiska världs
väldet utvecklat sig och utan vilken 
denna utveckling aldrig skulle kom

mit till stånd. 
Världen skall kunna lära mycket 

av de erfarenheter England kommer 
att göra med anledning av de ändra
de inrikespolitiska förhållandena. 

I fråga om valet är vidare att sä
ga, att Asquith, den ene av det li
berala partiets ledare utslagits, vil
ket väckt ledsnad inom hela det bor
gerliga lägret. Lloyd George star 
nu ensam som partiets ledare. 

Valet har gått förödande ut över 
den kvinnliga representationen i un
derhuset. Förut åtta finnes det nu 
endast fyra kvinnliga underhusmed
lemmar, därav tre konservativa. 

I Tyskland pågår valkampanjen 
för riksdagsvalen. — Frankrike har 
erkänt sovjetregeringen. — Mossul-
frågan, berörande England och Tur
kiet, har lösts av Förbundsrådet, 
Gränstvisten har ordnats med hjälp 
av en neutral zon. — Om inbördes
kriget i Kina föreligger motstridiga 
uppgifter. Vad man med visshet vet 
är, att Japan begagnat tillfället till 
en inblandning och med militär be
satt alla järnvägar i krigsområdet. 

Arbetets ära od) nöd' 
vändigl)et. 

Av MARIE LOUISE INGEMAN. 

Den tilltagande överproduktionen 
på teoretiskt skolad arbetskraft in
ger vår tid allvarliga bekymmer. 
Man frågar sig med oro, var alla 
déssa överflödiga krafter skola taga 
vägen. Hemmet har icke råd att un
derhålla dem och arbetsmarknaden 
intet behov av dem. — Ar efter år 
konstateras dessa disharmoniska för
hållanden, men icke dess mindre gå 
år efter år nya ungdomsled fram för 
att på bildningens bana utrustas med 
dessa brev, varvid de fästa så stora 
förhoppningar, men vilka, som Teg
nér säger, ofta visa sig vara endast 
Uriabrev. 

Det är emllertid förklarligt och 
oundvikligt att tillståndet är och 
förblir sådant, så länge kroppsarbe
tet betraktas som en lägre art av ar
bete. Varje människa strävar själv
fallet efter den inom hennes räckhåll 
bästa och mest ansedda arbetslotten 
på bildningens eller det improduk
tiva arbetets område. Kroppsarbe
tare blir ingen som ej därtill är nödd 
och tvungen. 

Föreligger felsyn i denna mänsk
lighetens olika värdesättning av oli
ka arbete? Ty vi kunna icke kom
ma ifrån att det i vår uppfattning 
finns ett bästa och ett sämsta, ett 
högsta och ett lägsta arbete, men vi 
kunna ej heller komma ifrån att bå
da dessa arter äro lika nödvändiga, 
lika oumbärliga för vår jordiska exi
stens. Varför skilja vi då på arbete 
och arbete? Svaret ligger icke nära 
till hands. Behovet att värdesätta 
är medfött, ligger i vår natur. Vi 
klassificera allt ända från männi
skan ned till stenen, men upplysnin
gen borde lära oss att värdesättnin
gen får en felaktig, en irreligiös och 
ovetenskaplig betoning, då den vill 
npphöja den ena nödvändigheten på 
bekostnad av den andra. I Guds ri
ka värld har varje sak sin uppgift, 
sitt värde såsom varje enskild indi
vid i mänsklighetens långa kädja 
har sin uppgift och sin likaberätti
gade andel i det universella maski
neriet. Kristus, efter vilkens namn 
och lära vi i religiöst hänseende upp
kallat oss, var fullt medveten om att 
en social rangskala existerade. Men 
den hade för honom ingen annan be
tydelse än som en indelning av olika 
plikter. När han uttalade de båda 
orden "herre" och "tjänare" skedde 
det icke som om han talat om två 
mot varandra ställda parter, varav 
den ena utrustats med större eller 
mindre rätt att fylla eller underlåta 
att fylla hans bud. En god herre 
och en god tjänare eller en ond herre 
och en ond tjänare — han sätter lik
hetstecken mellan dem. 

Granska vi närmare det begrepp 
om ett över och ett under, som ge
nomtränger våra nutida samhällens 
alla skikt-, finna vi att det kommer 
att sväva i luften. Vad är större, 
vad är mindre? Ledaren blir ledare, 
emedan det är hans uppgift, arbeta-

îen arbetare emedan det är hans. 
Skulle vi, stoftgrand i ett omätligt 
universum, förhäva oss och rycka 
våra liv ut ur detta stora, mystiska 
sammanhang, för att ställa dem på 
en grund, varpå Livet alls icke vilar. 

Om vi höra till de besittande blir 
frågan sålunda icke ens om att ge
nom ett nådigt uppskattande npp-
muntra de icke besittandes strävan
den att förvärva sitt levebröd? Vem 
har väl givit oss en sådan rätt? 
Ståndpunkten innesluter lika mycket 
oberättigat högmod som arbetarens 
avundsamma förakt för kapitalets 
handhavare. 

Kunde vi komma därhän att i var
andra endast se människor, bärare 
av livets stora, rika gåva, vilka var 
och en på sitt sätt fått förmågan att 
upprätthålla sin existens! Då skulle 
icke denna inskränkta jämförelse 
mellan sociala uniformer, denna 
kamp om fördelar, denna fruktan 
för att "stiga ned" få en så livsfi
entlig karaktär, en sådan omfatt
ning som nu. Tolstoy, aristokraten, 
"steg ned" och fann sig väl därav. 
Kanske fordras det en så hög kultur 
och framför allt en så djup religio
sitet som hans för att förstå det 
verkliga, det mödosamma, det natur-
> nliga arbetets rika välsignelse. Och 
v'lka jämförelsepunkter hade han 
dock icke! Han som från samhällets 
högst höjder skördat den största be
römmelse en människa kan vinna: 
det skapande snillets. Men lyckan 
fann han först, när han kom jorden 
nära, i de oansenliga kojorna, i ar
betet som spände hans muskelkraft 
och drev fram svetten på hans panna. 

Det finns inom oss alla ett stycke 
tolstoynatur, som längtar efter att 
få sätta spaden i jorden, så och skör
da, som vill gripa direkt in i det pro
duktiva maskineri, varigenom vårt 
liv upprätthålles. Och vi skulle i 
hundratal, i tusental följa vår bö
jelse och skapa oss en existens så 
lycklig som en jordisk existens kan 
bli, om vi icke avhölles av denna för
dom, som ständigt trycker på vårt 
medvetande och dryper sitt gift i 
vår själ: att vi socialt stiga ner och 
sedan aldrig kunna nå höjderna. 

Höjder och djup! 
Omvärdera dessa värden, ställ vår 

tillvaro på Livets fasta grundval, ära 
icke blott arbetet utan äVen den gode 
arbetaren, och vi skola måhända 
även hos vår tids människor kunna 
väcka den frimodighet och lydnad, 
som kräves av livets första, bud: Du 
skall äta ditt bröd i ditt anletes 
svett.... 

Den religion är den bästa som enar 
de många,, styrker den enskilde, bö
jer den stolte, som kommer oss att 
älska livet och med underdånighet 
vänta döden. 

E. v. Fenchtersleben. 

6n episod. 
På andra sidan kanalen, i vars 

sotsvarta vatten östersolen speglar 
sig tillsammans med en blekblå him
mel och trädens glesa höströda kro
nor, cyklar en pojke. Kanske är han 
på väg till sitt arbete, kanske är han 
ute i dagens första ärende. Det är 
nämligen bara en liten springpojke 
det är fråga om. 

Han gör sig ingen brådska. Mor
gonen är så vacker, och han njuter 
av ritten på cykeln, vilken han 
skickligt och lekfullt tumlar som en 
lydig och tillgiven fåle. 

Det är trots den enkla utrustnin
gen något vårdat över hans unga per
son. Över sportströjans varma vit-
randade krage lyser det barnsligt 
rundkindade ansiktet -rentvaget, ro
sigt och friskt och händerna, som än 
sluta sig kring cykelhandtagen än 
släppa dem i vågsam balanserings-
lek, lysa vita. 

Han kommer tydligen från ett or
dentligt hem och en god mor, vars 
prövande blick med ömhet vilat på 
honom och sett att allt är väl beställt 
och att hennes gosse är just sådan 
han skall vara. 

Hon har sett honom morgonkry 
och munter trampa åstad på cykela, 
vända sig om och vifta sitt farväl 
innan han kastar sig ut i sitt arbete, 
vilket kanske är tungt nog för hans 
unga kraft, men som också har ett 
inslag av nöje och lek. Det är dock 
roligt detta fria kringhjulande i 
storstaden med dess ständigt väx
lande gatubilder, dess många händel
ser och små äventyr. 

Hur händer det? 

Det sker för blixtsnabbt för att 
kunna uppfattas. Cykeln svänger in 
emot den framrusande spårvagnen 
och slungas som ett spån åt sidan, 
Den lille ryttaren ligger orörlig på 
gatan med ansiktet mot stenarne. 

I samma ögonblick är det folk 
tillstädes. Några pojkar, några 
kvinnor, några män. Liksom all
tid när fara är på färde, när något 
skall ställas till rätta, är det män
nen som gripa in. 

En poliskonstapel lyfter varsamt 
upp gossen, som ännu icke återkom
mit till sig själv. Ur ett krossår i 
pannan strömmar blodet ner över 
ansiktet, över kläderna. Den skada
de rör s-ig, för famlande händerna 
upp till såret -som smärtar, får dem 
fulla med blod och ser på dem —• 

Ett skri stiger ur hans bröst och 
sedan en häftig ångestfull jämmer. 
Konstapeln lugnar honom — så — 
så — så— det är ingen fara — var 
en duktig pojke — det där klarar 
doktorn upp i en handvändning — 

En tillkallad bil kör fram, en 
konstapel och ett par män lyfta in 
pilten, vars behärskade gråt fyller 
den stilla morgonluften — 

Bilen ilar bort, folket sprides. En
sam vid ett träd står cykeln. Där 
hemma går en mor som ingenting 
vet. 

Crayon. 

Götaplatsen. 
När man numera en grå höstdag 

vandrar över den ödsliga Götaplat
sen. undrar man ovillkorligen om det 
var flaggorna och fästbruset under 
utställningstiden, som1 inspirerade en 
estet att yttra att Göteborg med Gö
taplatsen och det nya Konstmuséet 
fått sin första verkligt monumentala 
•storstadsbild. 

I sanningens intresse -måste det 
dock erkännas, att han icke var en
sam om denna åsikt. Det fanns eii 
berusningens tid, då vi alla tyckte 
att Götaplatsen var ett skönhetens 
under. Men det kom en annan och 
nyktrare tid, då vi vaknade upp och 
började fundera över, om vi verkli
gen tyckt rätt. Och nu, den dag i 
dag är, se vi helt skoningslöst i 
platsen endast en grå och trist öken, 
vari en lika grå och trist byggnad 
höjer sin uttryckslösa magasinsfa-
sad. 

För sällsynthetens skull äro stad 
och invånare fullt överens i en fråga. 
Man önskar samfällt en mera tillta
lande nydaning av den alltför stora 
och för karga storstadsbilden. I 
detta syfte har stadens byggnads
nämnd vänt sig till Stadshusets be
römde arkitekt, professor Ragnar 
Östberg, som också redan framlagt 
sitt förslag till Götaplatsens ordnan
de. 

Ingen, som sett Stadshuset i Stock
holm lär betvivla professor Östbergs 
förmåga att lösa en uppgift gran
diost. Men betingelserna för Stads
husets resande i Stockholm och för 
Götaplatsens ordnande i Göteborg 
äro väsentligt olika, I det förra 
fallet har arkitekten haft möjlighe
ten att på ort och ställe och från bör
jan leva sig in i uppgiften och få den 
att i sin slutgiltigt genomförda form 
harmoniskt klinga in i omgivningen. 
I Göteborg har han, mer eller min
dre, måste se med en främlings ochr 

på grund av de redan gjorda anord
ningarna, med en kritikers blick,, 
och som den självständige konstnär 
han är, löser han uppgiften på ett helt 
nytt sätt och från synpunkten, vad 
han skulle velat göra av platsen, 
icke från de förutsättningar densam
ma ger med Konstmuseet som ledan
de uppslagsmotiv. 

Vid genomläsande av professor 
Östbergs förslag kan man ej heller 
komma ifrån intrycket att dess bä
rande tanke är att till varje pris få 
Konstmuséet undangömt. 

Konstmuséet är det stora missta
get, den stötande förargelseklippan. 
Dess millionterrasser, dess olustiga 
fasad, dess rödbruna magasinsluc
kor — dekorationer framför, torn, 
träd, fästligt strålande ljus! Den 
enstaka konstintresserade medborga
re, som icke redan under utställnings-
dagarna för livet avvants att söka 
konst i Kontsmuséet, får icke jagas 
bort, pro primo genom platsens öds
lighet och pro secundo genom det 
kusliga intrycket vid framkomsten 
att hela museibyggnaden skall falla 
såsom berg och högar över honom. 
Hans ökenvandring skulle enligt det 
Östbergska förslaget livas av vissa 
etapper, en teater, ett torg, några 
träd etc. — en otvivelaktigt från 
alla håll oangripbar bild i bilden. 
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