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Fill- & Veloirfeatlir 
nu inkomna. 

Stort urval! Billiga priser! 

Gillblads 

—• XII förstår också jag att d:r 
Bousfield har rätt, sade jag. Det 
var bara det jag ville övertyga mig 
oim. 

Herr B. lade bort kniven. Lät
tad. Befriad. 

—• Ocli för övrigt, bifogade jag 
har d:r Bous field icke sagt något 
annat än vi veta förut. Det är en 

sämre lott att vara kvinna. Vi ha 
kanske fått den för våra synders 
sikull. Det enda jag tycker är att 
männen, såsom de starkare och bätt
re ställda kunde bestå sig lyxen att 
icke i tid och otid markera sitt 
övertag. När vi nu satts att sam
arbeta i denna underliga institu
tion, som kallas världen, kunde vi 
ju göra det så hyggligt som möjligt 
för varandra. 

— Men då hade ju kvinnan ingen 
sämre lott, svarade herr B. 

Yad skulle man svara på detta? 
Det var ju så fatalt sant. 

Den sanning i naturens stora Lo
gos, vilkens skenbara eller verkliga 
orättvisa ingen lagstiftande försam
ling på jorden ännu lyckats upp
häva. 

Ragna Peters. 

6amla talesätt. 
"Den bättre hälvten." — "Ochså 

jag bar vartt t Hrhadten." — 
"Det är blott ett steg mellan 
det uppböjda ocb det löjliga." 

Alla känna vi till uttrycket 
"Mänsklighetens bättre hälvt" eller 
den äkta mannens: "min bättre 
hälvt". I första fallet alluderar det 
på kvinnokönet som helhet betrak
tat, i det senare på kvinnan som 
hustru. 

Om man lysis till tonfallet i detta 
talesätt, är det skämtsamt men sam
tidigt älskvärt och erkänsamt.. Det 
finns icke spår av ironi i denna be
tygsättning, vilket är märkligt, ef
tersom kvinnan och även hustrun 
varit ett gärna sökt mål för den 
manliga satiren. Det enda absoluta 
undantaget är, som bekant, modern. 

Vem har först brukat uttrycket 
"den bättre hälvten"? En engelsk 
författare Sir Philip Sidney i en ro
man "Arcadia". Han låter där en 
gentleman om hustrun säga: "Min 
kära, min bättre hälvt". 

Sir Philip levde under senare 
hälvten av 1500-talet. 

* 

När vi använda talesättet: Också 
jag har varit i Arkadien, så inlägga 
vi däri det vemodiga minnet av en 
njuten, men förgången lycka. 

Denna tydning överensstämmer 
också på det allra noggrannaste med 
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A.-B. CARL JOHNSSON 
KUNGSTORGET 2. 

Iflin lilla 
mcrcfcnyymnastik 

En av våra mest kända, glada för
fattare berättade häromdagen på tal 
om hans goda vigör följande bild ur 
sitt dagliga hemliv: 

"Jag har aldrig haft tid till någon 
morgongymnastik till musik, men jag 
har i alla fall tagit min regelbundna 
motion varje morgon. Den bestod i 
många år i att jag själv borstade 
mina skor. Men en vacker dag — 
det är flera år sedan nu — märkte 
jag, att skoborstningen gick så oer
hört lätt och fort, att motionen var 
just ingen motion längre. Min 
hustru hade köpt Viking skokräm ! 

Vad var att göra? Jo, jag övertog 
resolut skoborstningen även för min 
hustru, mina fyra oförsörjda barn 
och mina två förtjusande hembiträ
den. Och detta håller jag på med än, 
ty att borsta åtta par skor med Viking 
skokräm är detsamma som att borsta 
ett par med den gamla sortens sko
kräm. ' ' 

den mening, som inlades däri av 
dess upphovsman. ' 

De citerade orden lästes första 
gången som inskription under en 
målning, vilken ännu finnes i ita
liensk ägo. 

Man ser på denna, tavla två her
dar. De äro unga och sköna — den 
jordiska siällheten bör vara deras 
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ägodel. Men just nu genombävas de 
av aningen om lyckans förgänglig
het — skrämda betrakta de en gri
nande dödskalle, som ligger framför 
dem på marken. 

Konstnären som målat tavlan var 
italienaren Bartolomso Schidone, död 
1615. Inskriptionen under tavlan 
"bevingades" och hör till dessa tale
sätt som blivit alla folks egendom. 
I Frankrike är uttrycket känt, 
Schiller använde det i sin diktning 
och hos oss återfinnes det i Wen-
nerbergs "Gluntarne". 

« 

Napoleon den förste har äran av 
konstruerandet av satsen: "Det är 
'blott ett steg mellan det upphöjda 
och det löjliga". Orden torde, när de 

första gången yttrades icke hava va
rit knutna till någon särskilt märk
värdig händelse. Vilken denna var 
har fallit i glömska, under det att 
själva yttrandet visat sig så allmän
giltigt och livskraftigt., att det hör 
till de talesätt vi alla känna till och 
vid lämpliga tillfällen använda. 

Det är emellertid icke uteslutet att 
Napoleon fått uppslaget till senten
sen från annat hall. Själva tanken 
hade nämligen redan tidigare om än 
icke i alldeles samma dräkt fram
förts av engelsmannen T. Paine i ett 
av hans arbeten: "Det löjliga, och det 
upphöjda äro ofta så nära befrynda-
de. att det är svårt att hålla dessa 
begrepp isär — ett steg över det löj
liga och man har det upphöjda". — 
Har detta uttalande varit känt av 
Napoleon och endast omformats av 
honom? Man vet det icke. Men det 
är i alla fall i den av honom givna 
formen, som sentensen gått till efter

världen. 
S. A. S. 

Tillfälle till billigt inköp gives 
genom den slutrealisation som fröken 
Hilda, Sjöberg, innehavare av den 
gamla firman C. I. Sjöberg, anord
nar i sin affärslokal Östra Hamn
gatan 20, 1 tr. Varorna utgöras av 
alla slags papper, kuvert och skriv-
saiker. ATår tidning har gjort ett 
stort inköp och vitsordar de verk
ligt billiga priserna! 

Ett förargligt tryckfel hade råkat 
insmyga sig i följetongen i förra 
numret, i det att ordet hinduer hade 
utbytts mot "händer" i satsen: "ni 
gnor era stackars hinduer för 
hårt....". 

Qod stil 
på möbler och prydnadsföremål i Edert liern är ingen lyx 

Den tidrar så avsevärt till trevnaden och hemkänslan att från

varon därav är en ren förlust. Numera tan också praktiskt 

taget vem som helst, som sätter Lo, förvärva ett solitt, stilfullt 

sådant. En rik variation av konstnärligt utformade möbler från 
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välkända établissement finnas ständigt till påseende i vår 

mötelavdelning. Gör oss ett besök ock inbämta samtida 

upplysningar om bosättningsförsäkringen ock våra 

förmånliga betalningsvillkor. 

EJra gamla nedsuttna soffor ock 

stolar omi(toppas. 

ArB. FERD. LUNDQUISTC.C9 
C LA VD6LMIMG6JT 

Kl. 16845. GÖTEBORG Tel. 16845, 

Orientaliska mattar utställas av 
den välkända firman Ferdinand 
Landquist & C:o i Göteborgs Konst
hall vid Götaplatsen. Utställningen 
är synnerligen omfattande och prakt
full. Man finner här de mest ut
sökta alster av den berömda orienta
liska vävnadskonsten. Expositionen, 
vilken bör kunna påräkna vår läse
krets varma intresse, hålles öppen 
den 7—20 sept. 

Om du önskar att bliva god, så 
förvärva först den övertygelsen att 
du är ond. 

Epiktet. 

BREVLÅDA. 
Minus. Av utrymmesskäl ka» 

Edert inlägg inflyta först i näst-
följande nummer. 

E—n. Il—g. M. A^i ta gärna ett 
resebrev om skildringen är individu

ell och underhållande. 

R. IV—n., "Pour-mai", E. S—g.. 
Astronom m. fl. insändare av för
frågningar och bidrag skola, snarast 
komma i åtanke. 

I .  L —I I .  V. g. uppgiv omgående 
adress ! 

Stor utställning 1 Konsthallen 
vid Götaplatsen 

A k t a  O r i e n t a l i s k a  M a t t o r .  
Genom samverkan med A.-B. Ferd. Lundquist & C:os 
Mattavdelning utställes 

den 7—20 september 
en storartad samling äkta orientaliska mattor. 
Utställningen erbjuder ett enastående tillfälle att studera 
den världsberömda orientaliska mattproduktionen. Utställ-
ningsföremälen äro såväl antika som moderna. 

Utställningen hålles öppen kl. 12—7. 
Fri entré. Tel. 7381. 

i MI M, 

unge doktorn hastigt. Men idet är 
ingen hemlighet, fröken Romney. 
Atminstone har Perkins och jag ocih 
de andra av befälet reda på det, så 
det är en "secret de Polichinelle" 
åtminstone. Han skrattade med ett 
försök att göra henne obesvärad. 
Poppy, fastän Perkins sannerligen 
inte hade rättighet att tala om da
men i fråga på det intima sättet, 
som han gjorde, är namnet på den 
flickan, som Oheyne varit förlovad 
med i några år. 

För en sekund var Kitty tyst, 
och Lassen väntade med en oro, som 
han ej kunde göra sig reda för, på 
hennes svar. 

En mindre intelligent kvinna kun
de ha. låtsat sig känna till detta fak
tum, sonn hon glömt för ögonblicket 
och påmint sig, så fort det kom på 
tal. Men Kitty, fast ej i saknad a.v 
den list, som kommer varje kvinna, 
även den uppriktigaste, till hjälp 
vid behov, gjorde intet sådant miss
tag. 

— Verkligen? Hennes ton sade 
honom ingenting. Ar han förlovad? 
Det visste jag inte? eljest skulle jag 
gratulerat honom' nyss. 

Hon gick inte genast utan stod 
kvar och pratade ännu några minu
ter o-m likgiltiga ämnen, och först 
då hon kände sig säker, att hennes 
läppar och kinder återtagit sin nor
mala färg, gjorde hon slut på sam
talet. 

—< Doktor Lassen, jag är rädd, 
att jag låtit er patient vänta hela 
den här tiden. Jag är så ledsen. 
Kan ni förlåta mig? Det är månens 
och den enastående vackra nattens 
fel. Men låt mig nu säga god natt 
och flyga i väg. Och nu råkas vi 
nog inte mer den här gången. 

En minut efteråt var hon borta, 
ooh han såg sista fliken av hennes 
blåa klädning försvinna, innan han 
vände sig om för att gå till andra 
klass. 

En halvtimme senare satt han i 
sin hytt,- sysselsatt att avsluta ett 
brev, som skulle postas i Marseille, 
då han avbröts <av en knackning på 
dörren. 

— Kom in — å, är det du, Chey-
ne! Sitt ner. gamle gosse. Vill ha 
dig en pratstund, förstår jag. 

— Jag har kommit för att tala 

om för dig vilken infernalisk skurk 
jag är, sade Cheyne dystert och sat
te sig på sin väns bädd. Hör på, 
Lassen, om du och den där åsnan 
Perkins inte hade dykt upp i kväll, 
så — ja, vet du, vad jag gjorde? 
Jag höll på att kurtisera den 
där flickan, Lassen, och vid Jupiter, 
jag svär, att jag totalt glömde bort, 
att jag inte hade rättighet att göra 
det! Det var den där drummelns 
skämt om Poppies, som ryckte upp 
mig. Jag kysste henne, Lassen. 
Ack, för himlens skull, låt mig tala 
om det! Hon får aldrig veta det, 
och jag måste avbörda mig det, helt 
enkelt. 

(Forts.) 

6n lycklig dag. 
Tredagarsstormen hade bedarrat. 

Morgonluften var höstkall. men so
len som sken från molnfri himmel 
bådade en strålande dag, och löftet 
•hölls ! 

Ur den täta människoklungan, 
som står väntande vid Lilla Bom
mens kaj, stiger ett . glatt och ivrigt 
sorl. Det är innemot 300 fattiga 
gamla, nästan uteslutande kvinnor, 
söm bjudits på en fästdag med båt
färd till Kungälv, musik och middag 
på den lilla stadens berömda' hotell. 
Medlen ha insamlats av Göteborgs-
Posten, vars representanter älskvärt 
taga hand om och hjälpa resenärerna 
till rätta. Man ser också många 
andra, som bruka vara med, när det 
gäller att göra något gott eller trev
ligt för dem som leva på livets 
skuggsida, kyrkoherde Holm och si
da vid sida med honom några av 
Folkteaterns musikaliska och scenis
ka krafter, fru Martina Olsson, icke 
som "Häradsdomarens Albertina" 
utan civil. — Se, säger hon skämt
samt, jag hade tänkt ta på mig min 
blommiga huvudduk, men då — hon 
visar med handen ut över kvinno
klungan — hade inte mina systrar 
och kusiner exmerat mig, är jag 
rädd — 

Just nu lägger ångaren till vid 
kajen och de gamla gästerna — det 
är 70-, 80-åringar! — skynda om
bord. Snart, är ångaren fylld till 
sista plats. Hur prydliga i sitt ytt
re de äro alla dessa åldringar, uttag
na av diakonissorna bland de fatti
gaste i stadens olika distrikt, hur 

nytra., hur förtjusta över att vara 
föremål för all denna aktningsfulla 
uppmärksamhet, hur lyckliga över 
den fästliga dag de gå till mötes! 

Nu backar ångaren från land, mu
siken reder sig att spela upp och 
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INNEHALL. 
Utlandskrönika i sammandrag 
Modern. 
Hembiträdesfragan. Skärpt kontroll? 
Om fotbesvär. Av Professor Patrik 

Haglund. 
Hängmattan. Av Crayon. 
Främling. Av —e. 
Ett förslag. 
Här och Där. 
Teater. 
Boken. Av -e. 
Eftermäle. Av E. S. 
Dagens bud. Av Torsten Cederberg. 
Insändarnes spalt. Bärtorget. 
Allahs vilja. Roman av Kathlyn Rhodes. 

ombord och på kajen flyga nas 
karna ut till avskedshälsning. 

Crayon. 

Fö rest ån der sk a 
sökes för mindre vilohem. Sökanden o 
vara sant troende, praktisk, sparsam, 
nig i matlagning och ordningstul. 

Svar till "Vilohem' 
Denna tidnings annonskontor 
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Saluhallen 21—23 
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UtlandsKröniha 
i sammandrag. 

Veckans utrikespolitiska intresse 
lrar samlat isig kring Folkförbundets 
och Förbundsrådets förhandlingar i 

Genève. 
Folkförbundets församling öppna

des med ett stort tal av franske kon
seljpresidenten Painlevé. F ramfö-
randet var icke på något isätt glän
sande ooh effekten blev också på
fallande svag. Ett rykte vill veta. 
att Painlevé ändrat det ursprungli
ga manuskriptet efter en konversa
tion, som han haft med engelske ut
rikesministern Chamberlain. 

. Talaren erinrade bl. a. « det s. k. 
Genève-protokollets öde, denna all
männa säkerhetsordning till världs
fredens upprätthållande, som Folk
förbundet tänkt sig, men som fallit 
på Englands motstånd. När man ic
ke lyckats uppnå enighet på basis av 
detta protokoll måste, framhöll ta
laren, ett annat fredsavtal skapas. 
Han omnämnde i detta sammanhang 
den påtänkta säkerhetspakten mellan 
de vid Rhen intresserade makterna. 
Vidare meddelade talaren, att Folk
förbundet är villigt att upptaga 
Tyskland bland sina medlemmar och 
bebådade slutligen en världsavrust-
nimgskon ferons så snart säkerhets-

pakten underskrivits. 
Svenske utrikesministern, Undén, 

bar för iförbunds'församlingen fram
lagt ett resolutionsförslag om en 
hemlställan till rådet att låta en ex-
pertkomimission ånyo behandla de 
stadganden i fråga om obligatorisk 
skiljedom för lösandet av internatio
nella. tvister, vilka ingå i det av fem
te förbundisförsamlingen föreslagna 
protokollet. 

Den juridiska expertkonferensen i 
säkerhetsfrågan har nu avslutat sina 
förhandlingar och det anses fortfa-
KMide att detta viktiga ärende rör 
sig framåt. Frågan har även varit 
föremål för hemliga överläggningar 
®ellan de i Genève samlade ledande 
statsmännen och skall i oktober yt
terligare behandlas vid en utrikesmi-
ttisterkonferens, vilken blir märklig 
ä\Ten i det hänseendet att Tyskland 
har för första gången isom en lika-
Wättigad makt intar sin plats vid 

konferensbordet. 
Vid den stora engelska fackföre-

ftingskongressen som öppnats i Sca-r-
Wough har en kraftmätning ägt 

mellan de mera besinnings fulla 
de ytterligtgående elementen, 

hesinningsfullheten segrat i vissa 
Punkter ha å andra sidan beslut fat
tats som tyda på att den revolutio-
®ära strömningen inoim den engelska 

fackföreningsrörelsen är starkare än 
vad man egentligen trott. 

Folkförbundsrådet har tagit itu 
med Mossulf rågan. Brittiska koloni
alministern Aimery har som repre
sentant för Storbritannien förklarat 
att engelska regeringen kommer ^tt 
lojalt böja sig för rådets utslag i 
frågan, ett lätt givet löfte då utsla
get mied visshet kommer att gå i den 
av England önskade riktningen: 
Mossul områdets överlämnande till 
konungariket Irak och därmed till 
de engelska affärsintressena. Turki
et har icke gjort någon motsvaran
de utfästelse utan faisthåller vid sitt 
krav att Mossul skall betraktas som 
gammal turkisk egendom. Man fruk
tar att Turkiet icke skall godtaga 
rådets domslut, om det utfaller till 
Englands förmån och att det i så
dant fall skall söka anslutning till 
detta lands oförsonlige fiende Ryss
land för en gemensam aktion. 

Rembiträdeefrågari. 
Skärpt kontroll? 

jModern. 
När jag sist såg henne var i vå

ras, torparhustrun isom då hon steg 
ut på trappan till sin på skuld köp
ta lilla stuga och såg morgonsolen 
höja sig över skogarne i öster "ville 
ropa högt av fröjd". 

I många år har jag känt henne. 
Ingenting har kunnat nedslå detta 
tappra hjärta, ingenting nedstämma 
detta glättiga förhoppningsfulla sin
ne, ingenting förlama, denna uthålliga 
muntra flit, icke makens., icke bar
nens sjukdomar, icke sönernas arbets
löshet, icke frosten som bränt pota
tisåkern, icke skyfallet som_ tröskat 
den växande säden på fältet, icke fat
tigdomen, icke skulderna, ingenting ! 

Men när jag nu återsåg henne var 
hon en annan. Hennes drag hade 
härjats, bleknat och det låg botten
lös ' sorg i den trötta blicken. Det 
hade stått i tidningen att. en av hen
nes vuxna gossar, älsklingssonen, 
stulit och efterspanades av polisen. 

Själva saken hade hon kunnat bä
ra. Hon kände sin son. Han var 
ingen dålig människa. Han hade i 
hela sitt liv skött sig bra, alla hade 
tyckt om honom för hans glada sin
ne, och mot henne själv hade han 
alltid varit god, mycket god. Han 
måste ha blivit förledd. Att han 
råkat olyckligt ut kunde uthärdas, 
men skammen, skammen som 'följde 
med att det stått i tidningen, att alla 
kände till saken, hela hemsocknen, 
isläktingarne i staden, vänner och be
kanta, hur skulle det kunna bäras ( 

Det kom fasa i hennes blick — 
att inte våga sig utanför dörren att 
inte kunna ise folk i ögonen, att o-
ra de andra sönerna klaga över att 
skammen häftar också vid deras 

namn — 

Och åter framställer sig den gam
la frågan varför historier av detta 
sorgliga slag skola upptagas av tul-
ningarne, berättas ut över bygderna 
och bringa vanära över aktningsvär
da hem. över rättrådiga föräldrar oen 
syskon till stackars människor som 
råkat på avvägar. I de^.a fa11 g?. " 
de det en yngling med hittills oför
vitligt uppförande som i desperation 
och utan att fullt inse gärningens 
brottsliga art tog .sig sjaiv ratt gent 
emot en slarvig och ^m arbctsgivare. 
som icke utbetalade forfallen 
utan prisgav ynglingen åt svalt. 

'Vid sökandet av en tjänst eller 
befattning, vilket det vara. må", skri
ver en ärad insändare till oss", är 
man ju skyldig att framlägga ej en
dast kompetensintyg, utan ock 
präst- och läkarebetyg. Varför sättes 
sådant aldrig i fråga., då våra hem
biträden söka platser?" 

Uttalandet fäster ovillkorligen 
uppmärksamheten på en verklig och 
vid många tillfällen rätt ödesdiger 
brist i systemet vid anställandet av 
tjänarinnor. De tråkiga historier 
och erfarenheter, som allt oftare re
lateras från hemmen, utgöra endast 
en bekräftelse härpå. Och det är 
icke bara ett talesätt, ett "nervösa 
fruars" tacksamma kapitel, utan en 
ofrånkomlig och bister verklighet 
att. tjänarinnefrågan är en av de svå
raste och vanskligaste våra hem ha 

att. lösa. 
Om dessa blott hade att räkna 

med den verkliga utbildade och akt
ningsvärda Ihembiträdeskåren skulle 
detta arbetsfält sannolikt icke vara 
bekymmersammare än alla andra. 
Men vid sidan om dessa, huru många, 
äro ej de icke alls utbildade och un
dermåliga existenser, som på mer eller 
mindre tillförlitliga papper förstå 
att skaffa sig tillträde till olika 

beim. 
Det är framför allt dessa senare 

sioim påkalla en reform i anställnings
villkoren från husmödrarnas sida, 
vilken har till syfte att i största 
möjliga, utsträckning skydda hemmen 
för mindre önskvärda element. 

Denna reform1 kan icke genomfö
ras på annat .sätt än att kontrollen 
skarpes: En husmoders allra för
sta angelägenhet vid anställandet av 
ny tjänarinna bör vara att hon för
skaffar sig alla nödiga •upplysning
ar om vem hon 'får i sitt hus. Detta 
utläses icke enbart ur betygen, som 
delis kunna vara fabricerade, dels 
missvisande, då alltför många hus
mödrar vid utskrivandet av desamma 
av sitt goda hjärta, förledas att en
bart ge erkännanden, som kunna 
vara den sökande till nytta, medan 
de förtiga mindre rekommenderande 

egenskaper. 

Redan detta att ett betyg kan av
fattas hur oklart och godtyckligt 
som helst är en stor brist. Här om 
någonsin vore det berättigat med ett 
fullständigt och helst för hela landet 
gemensamt betygsformulär, vilkas 
samtliga frågor av husmodern skul
le besvaras efter bästa iförstand och 
övertygelse. Vidare borde å dessa 
betyg utsättas icke endast betygsin-
nebavarinnans namn, utan även hen
nes hemort och föräldrarnas namn. 
Ett samtidigt vid varje ny anställ
nings sökande uppvisat s. k. 
prästbetyg skulle styrka uppgiftei-
nas riktighet. Rörande insändarin-

Eftertryck förbjudes.) 

nana fordran även på läkarebetyg, 
torde man däremot, med hänsyn till 
kostnaden, knappast kunna uppställa 
ett dylikt villkor annat än i undan
tagsfall, exempelvis vid anställande 
av barnsköterska e. d.. 

Redan med en sådan kontroll vore 
något vunnet. Det är de nu rådan
de förhållandena själva siom fram
tvingat tanken på den, och som ock
så förr eller lenare skola nödvän
diggöra. dess genomförande. Hem
men kunna icke längre finna sig i 
detta osäkerhetstillstånd. Gång ef
ter annan upplåtas nu deras dörrar 
reservations!öst för en helt eller re
lativt obekant person, vilken efter 
några, dagars eller veckors oriente
ring spårlöst försvinner, utan att ef
terlämna något annat än minnet av 
ett med tusentals andra delat namn. 
Och för detta klena, utbyte, att 
under några dagar eller veckor 
ha fått vissa ålägganden slar
vigt och håglöst utförda, ha vi, oav
sett. ekonomiska uppoffringar och 
förluster, införlivat en främling med 
vårt hem, släppt en sådan alldeles 
inpå livet på oss. 

Det är uppenbart att det måste 
föreligga något fel i ett system, som 
kan utsätta hemmen för dylika ris
ker. Till stor del är det att söka 
i den bristande kontrollen. Så länge 
det icke är klart och självfallet att 
en tjänst, som på det intimaste sam
manhänger med det bäsfa, det kä
raste vi ha, vårt hem. vår familj 
och våra. barn, fordrar lika klara 
och bestyrkta papper rörande den 
sökandes kompetens och oförvitlig
het sam varje annan befattning, kan 
missräkningar, risker och tråkighe
ter av ovan berörda slag icke und
vikas. Husmodern Ibör veta vem och 
vad hon har att räkna med, det är 
frågan. Vill hon sedan pa eget an
svar anställa den mindre kunniga, 
•mindre välrekomenderade kraften 
blir det hennes ensak. Reformen av
ser icke att rigoröst utesluta någon 
från chansen till arbete och förkov
ran, men väl att ingiva somliga ele
ment en ofta rätt välbehövlig fruk
tan för efterräkningar om det till-
låtnas gränser överskridas. 

Tillsvidare får ju ovanstaende en
dast betraktas som ett' förslag, som 
härmed på direkt begäran blivit 1 ram-
lagt till våra läsarinnors, framför allt 
husmödrars övervägande. För intres
serade med andra synpunkter eller 
nya inlägg i frågan står denna tid
nings spalter öppna. Vi inse alla 
att något måste göras. Och att det 
i första hand beror på våra hus
mödrars intresse och klarblick för 
tidens krav om en reform i riktning 
mot större säkerhet skall kunna ge
nomföras i denna för hemmen så 
utomordentligt viktiga fråga. 

Om fotbesvär. 
Av Professor PATRIK HAGLUND. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie 

Foten, resp. fötterna utgöra 
grundstenen i vår upprätta hållnings 
stolta byggnad. Vår trevnad i livet 
och vår arbetsduglighet beror i ej 
ringa grad på fötternas duglighet 
att motsvara den stora mekaniska 
påfrestning, för vilken de under stå
ende och gång äro utsatta. Och ifra-
ga om tyngdkraftens påfrestning ha 
fötterna större uppgift än någon 
ovanför liggande del av den upp
rätta hållningens organ. Ej under, 
om de ibland strejka. En ' mängd 
besvär och olägenheter av alla slag, 
beroende på, att fötterna ej längre 
kunna på normalt sätt fylla sin 
funktionella uppgift, äro också syn
nerligen vanliga, och termerna 
"plattfot", "plattfotbesvär", "platt-
fotinlägg" och "plattfotkängor" m. 
fl. äro i var mans mun. Orsakerna 
till, att den ene eller vanligen bägge 
fötterna — dock ingalunda samti
digt — börja vålla besvär av funk
tionell typ, d. v. s. till en början 
uppträdande endast då foten vid stå
ende och gång belastas., äro många
handa — ibland påtagliga nog. 
ibland mycket svåra att upptäcka. 
I allmänhet har antingen påfrest
ningen genom ökad kroppsvikt, för
ändrad sysselsättning eller på annat 
sätt relativt hastigt blivit större, el
ler ock fotens styrka av en eller an
nan anledning blivit nedsatt, eller 
ock ha båda dessa omständigheter 
samtidigt gjort sig gällande. Be
svären och den, om lämpliga åtgär
der ej vidtagas, så småningom in
trädande deformitetsbildningen be
gynna därför med förkärlek i de 
åldrar, då en påtaglig ökning av 
"belastningen" äger rum. Sålunda 
i barnaåren, då fötterna först skola 
börja bära kroppen, i lärlingsåldern, 
då det förra leklivet och stillasittan
det på skolbänken utbytes mot i 
många yrken särdeles ansträngande, 
långvarigt stående och gående (t. ex. 
springpojkar och springflickor, 
smeds- och bagarelärlingar, kypare, 
sjuksköterskeelever etc.) samt i 40-
åren, då kroppsvikten ofta ökas tem-
ligen hastigt. Bero besvären på ned
sättning av fotens funktionsduglig
het, kunna de uppträda i alla åldrar, 
då tillfälliga omständigheter, såsom 
olycksfall, sjukdomar i ben och le
der m. m. tillfälligt eller definitivt 
nedsatt fotens duglighet. 

Otaliga äro de hjälpmedel av olika 
slag, som med affärsreklamens alla 
hjälpmedel bjudas de fotlidande. En 
orientering över de vanliga fotbe
svärens natur torde vara pa sin plats 
ej minst därför, att felaktiga före
ställningar om dessa åkommor och 
felaktiga hjälpmedel för deras bo
tande äro vida vanligare än riktiga. 

Språkets makt över tanken är stor, 
och sällan ha felaktiga termer bi-
bragt oss en så grundoriktig före
ställning om en åkommas verkliga 
natur, som termen "plattfot" och 
alla dess sammansättningar. Frän 
skolan och genom iakttagelser å våra 
egna fötter känna vi, huru foten är 
en valvbyggnad med ett långsgående 
valv framtill uppdelat i fem bågar, 
en för varje mellanfotsben, samt att 
dessa bågvalvs förbindning framtill 
vid och bakom tålederna också bilda 
ett främre tvärvalv; vid jämn tramp-
ning vilar den normalt byggda fo
ten huvudsakligen på tre partier av 

foten, hälens trampyta och tramp
ytorna bakom stortå- och lilltåleder-
na. På den ofördärvade foten äro 
dessa trampytor beklädda av en hud, 
alldeles olika den, som bekläder fo
tens obelastade ytor. 

Ttu-m en plattfot ingiver nu före
ställningen. att de vanliga besvär, 
som benämnas plattfots- eller liål-
fotsbesvär. benägenhet för plattfot 
o. s. v. huvudsakligen bero på en 
sänkning av fotvalvet. Så är ej för
hållandet i vanliga fall, i alla hän
delser ej i initialstadierna av den 
otrevliga åkomman — belastnings
besvären eller den funktionella in
sufficiensen i fötterna, som den nu
mera riktigare benämnes. Besvä
rens uppkomstsätt är ett helt annat. 

Betraktar man bakifrån en ståen
de person med bara fötter och under
ben och med fötterna paralellställda, 
får man en ganska klar föreställning 
om fotens mekaniska duglighet för 
sin uppgift. Vid riktig form och 
statik går Achillessenan i någor
lunda rak linje med underbenets 
mittlinje, och hälarna synas tämli
gen paralella. I denna form erbjuda 
utan tvivel fötterna den största me
kaniska bärförmågan. Så gynnsam
ma äro förhållandena emellertid pa 
rätt få människor. I allmänhet fin
ner ma» i stället, hur Acliillessenor-
na kröka av utåt och huru hälarna 
luta mer eller mindre snett mot 
varandra. Insidornas fotknölar falla 
inåt mot varandra och yttre foträn
derna visa tydlig tendens att lyftas 
från underlaget. Låter man perso
nen nu föra ut fötterna i gymnastik
ställning, ökas snedheten — valgite-
ten — i fotledsystemet. I denna hos 
nästan alla människor förefintliga, 
ofta dock mycket ringa grad av 
valgitet i fot och fotled samt i be
nägenheten, at vid gång vända fot
spetsarna något utåt, måhända i sin 
tur beroende på bruket av klackar, 
ligger roten och upphovet till den 
vanliga fotinsufficiensen. En ökad 
belastning av foten ökar denna val
gitet och härav kan efterhand upp
komma besvär, vilka alla låta sig 
förklaras just genom denna ökade 
valgitet. Den fatala åkomman beror 
således vida mera på en ikullfällning 
av foten än på en avplattning av fot-
valvet eller hålfoten. Som alltid 
vid funktionella besvär och defor-
mitetsbildning inträda först musku-
lära besvär, i det att de muskler på 
framsidan av underbenet och djupt 
inne i vaden, vilka till en tid för
hindra kullfällningen av foten, bli
va övertröttade och överansträngda; 
därefter uppträda besvär i ledför
bindningarna på inre fotranden och 
först i sista hand även i själva fot-
valvsbyggnadens förbindningar. Om 
den fortsatta utvecklingen ej kan 
häjdas, blir foten slutligen i viss 
mån "nedtrampad" d. v. s. allt mera 
fälld åt sidan; men ej ens nu är 
"plattfot" en träffande benämning 
på tillståndet. I höggradiga fall, 
inträder verklig deformitetsbild-
ning, slutligen med betydliga ben
förändringar. 

Botemedlet mot dessa besvär är 
i enlighet med det ovanstående så
ledes ingalunda att med den ena 
eller andra åtgärden söka höja fot
valvet, eller lyfta upp hålfoten, utan 
i st. att med fämpliga åtgärder ändra 
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fotens belastning, så att den trampar 
fullt jämt och sidofällningen omöj-
liggöres. För detta ändamål kan 
användas en ortopedisk special-
känga eller inlägg, det senare ofta 
i förening med någon liten ändring 
av den vanliga kängan. En spe
cialkänga för denna åkomma — 
oriktigt benämnd "plattfotkänga" 
— kan göras mycket effektiv genom 
lämpligt formad botten, som verkar 
som ett sluttande plan, varigenom 
foten återföres till normal eller t. 
o. m. något överkorrigerad ställ
ning; en sned klack, 1/2—3/4 cm. 
högre på insidan än på utsidan ökar 
denna effekt, varjämte en stark 
ytterkappa hindrar foten att "åka 
kälkbacke" på det sluttande planet 
och återtaga den sneda ställningen. 
Kängor äro emellertid dyrbara, och 
kan fabrikanten beteckna dem såsom 
"hygieniska", "fysiologiska" eller 
"ortopediska", bliva priserna som 
bekant svindlande. De flesta få 
därför nöja sig med enklare och bil
ligare åtgärder; lyckligtvis kan spe
cialkängans effekt åstadkommas 
med lösa inlägg, vilka kunna place
ras som botten i varje känga, ja 
t. o. m. i någorlunda höga och sta
diga lågskor. Av dylika inlägg 

"hålfotsinlägg", "plattfotin-
lägg"! -— finnas otaliga fabriks-
gjorda i handeln. Sällan av lämplig 
form befria de blott ett mycket litet 
antal av de fotlidande från besvären. 
Individuellt formade inlägg, gjorda 
efter sakkunnig läkares anvisning 
av en skicklig bandagist giva där
emot i en mycket stor procent av
fallen befrielse från besvären. I 
svåra fall, då felställningen ej mo
tats i tid, kunna andra åtgärder så
som efter gipsavgjutning framställa 
inlägg, gipsningsterapi eller t. o. m. 
operationer vara nödvändiga. I all-
männhet kräver åkomman råd av 
sakkunnig läkare, om ej ett enklaste 
och billigaste "köpinlägg" genast 
ger lindring. Däremot bör allmän
heten på det allra kraftigaste varnas 
för en mängd oblyga geschäft, som 
just nu över hela världen florera, 
vilkas innehavare uppgiva sig som 
"fotspecialister" och uppgiva sig ha 
säskilt märkvärdiga inläggstyper 
m. m. Det enda, som är märkvär
digt, är en måttlös reklam och obly
ga priser på de enklaste varor. De 
utpuffade inläggens felaktiga form 
eller de otjäntliga materialet eller 
ofta bäggedera annonsera genast för 
den sakkunnige bristen på sakkun
skap hos dessa specialister. I all
mänhet ha köpinläggen ett mycket 
stort principiellt fel, nämligen att 
de äro fjädrande, och den fotlidande 
tror det i allmänhet vara en fördel, 
att en fjädring i inlägget gör det 
mindre generande. För att verkli
gen bota insufficiensen bör inlägget 
vara av icke fjädrande material, sa 
lätt som möjligt, såsom aluminium 
och legeringar därarv; endast ett så
dant kam, ofta på imycket. kort tid. 
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11. b. 0111 det är av riktig form, be
fria den lidande från de svåraste 
besvär. De flesta köpinläggs form 
är felaktig, i det att de, äro skål
formiga i st. för plana eller nästan 
plana i tvärsnittet genom inläggets 
högsta välvning. Även det lösa in
läggets effekt kan ökas med den 
sneda klacken, som utan större 
kostnader kunna appliceras på varje 
skotyg. 

Förutom dessa vanligaste och all
deles typiska fotbesvär förekomma 
funktionella besvär av annan art. 
I tider, då modet fordrar höga 
klackar, äro således de främre fot-
besvären, förorsakade av att de 
mellersta benen i främre tvärvalvet 
sjunka ned , särdeles vanliga och 
mycket plågsamma. Yid denna å-
komma måste inläggens form väsent
ligt modifieras; här kan man tala 
om en verklig nedsänkning av ett 
valv. Vidare förekomma hälbesvär 
av flera olika slag, liksom även den 
snedställda stortån med ömma knö
lar med ömma knölar vid stortåle
den, för att blott nämna de van
ligaste arterna av fotbesvär. För 
alla dessa ej typiska besvär bör lä
kare, helst ortoped, sökas; det lönar 
sig i allmänhet ej att försöka med 
köpinlägg och reklamartiklar, då 
dessa besvär oftast fordra behand
ling av helt annan art. 

Renlighet har i vårt århundrade 
blivit ett behov hos en och var. Man 
'äter hellre på !en ren vaxduk än på 
en solkig vanlig bordduk. "Linope
ters", Kungsportspla.tsen 2. är spe-

c list i vaxduk. 
* 

Lagen är vanmäktig, där seden 
är död. 

T'. Bydberg. 
# 

Endast den kan härska, som för
står att tjäna. 

C. K. F. Molbeck. 

Hängmattan. 
Hoisten har kommit tidigt. Nät

terna äro frostigt kalla och dagarne 
ofta mulna. Sommargästerna ha 
flyttat tillbaka till staden och villor
na stå med reglade dörrar och luc
kor för fönstren. 

Men nu är dagen vacker och den 
lilla gläntan i skogen, där kantarel-
len brukar växa, ligger 'solbelyst. 

Trädbeståndet här invid vägen, 
som' smal och backig buktar sig upp
för höjden, är inmängt med björk 
och rönn. men övergår strax 'intill 
i milsvid storskog av fur och gran. 

Mellan ett par träd svajar något 
vitt för den friska viniden, sum från 
trädtopparne dyker ner i den öppna 
gläntan — en bortglömd hängmatta! 

Hela sommaren alltifrån den tidi
ga våren har man i parken till den 
stora villan på andra sidan vägen 
här inifrån skogen hört de svåra 
bostningarne aiv en mycket sjuk 
människa, en man. Ett hopplöst 
fall. har man sagt sig själv. Ett 
ungt liv som snart skall skördas av 
döden. Men som en lidelsefull pro
test mot denna tanke har en kvinno
stämma höjt sig, en ljus, glad stäm
ma med varma modiga, trosvissa, 
innerliga tonfall. Aldrig har den 
givit ängslan och oron rum. 

Ooli kärleken har triumferat över 
sjukdom och död. Allt efter som 
de soliga varma dagarne gingo och 
barrskogens starka hälsogivande 
ångor fyllde luften blevo hostning-
arna allt mindre våldsamma, kommo 
de med allt längre mellanrum, 

Mat sommarens slut hördes de icke 
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främling. 
Det var en av säsongens sista da

gar vid den mondäna badorten! 
1 blåsdagens skarpa, blixtrande 

solsken sitter man ännu och njuter 
på sofforna i societetsparken. Lju
sa dräkter exponera sin tadellösa ele
gans. turister med kikare på bröstet 
patrullera myndigt på utsiktspunk
terna. trötta herrar njuta i strand -
stolarna semesterns sista bortflygan-
de timmar. 

För närvarande är det de som äga 
badorten. De ha. bott där hela som
maren, varit dess lunga och puls, 
dess livsnerv. Och det ligger ägan
derätt i deras stolta blickar, deras 
spänstiga steg. deras självsvåldiga 
vila. deras skratt och prat, som 
tränger fraim -ur m ark i söver sku ggade 
villor, från soltält och bersåer. 

Men mitt i virvlet går en ensam 
man. Han tillhör tydligen icke de 
övriga, Hans. steg äro långsamma 
och mållösa, hans blick på en gång 
sökande och bepansrad. Han tyckes 
veta att han är en främling här, 
att han ingen känner av dem som 
nu sitta och sola sig i parken där
nere. att ingen bekant oförmodat 
skall träda mot honom genom träd
gårdsgrindarna. 

Det blixtrande solskenet klarläg
ger varje linje i hans ansikte. Det 
är ett karaktäristiskt, allvarligt an
sikte med stora öppna drag, fårade 
men ädla. — Var skall. män taga 
igen det där ansiktet? Det förefal
ler så märkvärdigt bekant. Man 
har sett det förut, många gånger, 
men var? Och plötsligt står hela 
mannen alldeles klar — lians namn 
— hans livsgärning — en politisk 
ledargärning av stor betydelse — på 
sin tid. 

Ja, på isin tid! En tid så fjärran 
som hade den aldrig varit. 

Och plötsligt stiger ett nytt min
ne upp med livis levande klarhet. 
Minnet av denna badort för länge
sedan. Det är icke längre det syn
liga man ser. Gatorna, parken, bor
den kring det stora badhotellet bör
ja fyllas av andra gestalter, rörliga. 

leende, skrattande, pratande som i 
en stor livfull "tableau vivant". 
Vita. skära och eldröda, parasoller 
skugga strålande sköna ögon och fi
na leende drag, mejslade intelligen
ta mansprofiler luta sig fram över 
horden, sända långa eller förstulna 
ögonkast mot de ljusa luftiga dräk
ternas mjuka, rytmiska linjespel. 
Där vid ett bord sitter han, den store 
skådespelaren. Han har samma furst
liga hållning som på scenen, och när 
han talar lyssnar hela sällskapet och 
alla borden runt omkring. Mitt 
emot honom har han, den kände po
litikern slagit sig ned, men blott för 
en kort stund. Han håller redan sin 
hand kring glaset för att dricka ur, 
han har icke tid, det ligger något 
av det stora värvets hårda vilje
glans över hans karaktäristiska, all
varliga ansikte mied dess öppna, ädla 
drag. 

Hela tavlan rur det förgångna trä
der så tydligt fram. Men plötsligt 
brister den och fördunstar som en 
dimma. 

Ur parken kommer ett sällskap 
unga damer. De gå. .med långa steg, 
racketen inklämd under armen och 
hatten i hand. Vinden lyfter deras 
risiga, korta hår, ögonen blicka 
kallt och illusionslöst ut i det blixt
rande solskenet, hailka ointresserat 
förbi den ensamme vandraren som 
hövligt gått ur vägen för att släppa 
fl.ickraden förbi. 

En seikun.d vilar hans sökande och 
bepansrade blick på dem och vändes, 
sedan bort — hän mot den friskt 
svallande marinen därute. 

Hans blick och isteg fängslas 0-
emotståndligt. Han står där som en 
främling på en obekant strand och 
drömmer, drömmer om det förgång
na. I det nuvarande känner han 
ingen — och ingen känner honom. 

Det smyger en trötthet genom hans 
leder. Det tonar vemodigt ur hans 
själ! 

— F rämling — främling — främ
ling. 

—e. 

mera. endaist två röster som samtala
de, en man och en kvinna, Man hör
de dem frän gläntan men också från 
vägarne och stigarne. Då och då 
ett lyckligt pärlande skratt — 

Och nu alltså hänger "sjuksäng
en" en smula trådsliten mellan trä

den, vajande för höststormen. Så 
obehövlig var den till sist, att man 
glömde bort .att den fanns, lät den 
bli kvar här ute i skogen. 

Crayon. 

Våren Svenske/ 
Sedan de Svenska skofabriker
na börjat förse skodonen med 
gummiklackar hava vi tillverkat 
en speciell klack för dessa. 

Denna klack, som med ett pryd
ligt, elegant yttre, förenar ringa 
vikt och enastående slitstyrka, 
s ä l j e s  u n d e r  b e n ä m n i n g e n  

Glgklack 
och har å slitytan jämte namnet 
Viskafors ett elghuvud i relief. 

Köp uteslutande skodon med 
denna klack, som överträffar 
alla andra i slitstyrka. 

k ett Svenskt skofabrikat krä-
ves Svensk klack. 

S K A N D I N A V I S K A  G U M M I  A K T I E B O L A G E T ,  

VISKAFORS 
ykmbz. 

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

V I S K A F O R S  
fabrikat till fabrikspriser. 

Illllll 

Brand-  och Livförsäkrings-Aktiebolaget  

Göteborg. 

Prima Getskinn 
Hos Bluter. 
Förtjusande eleganta 
och praktiska port-

monäväskor. 

Speciellt i getskinn och lack. 

JIM A. GMM 
Korsgatan 12 - Göteborg. 

ett förslag. 
Apropå en artikel i Kvinnornas 

Tidning. 

"Hur de döva och lomhörda hjäl
pas" kallas en artikel, införd i num
mer 23 av .av denna tidning inne
varande år, och den har givit an
ledning till följande rader. 

I .artikeln meddelas bland annat, 
att de blinda "haft förstånd att slu
ta sig tillsammans i en livskraftig 
förening, varigenom de vunnit 
många, fördelar". Och vidare heter 
det: "Men de döva, de som ingen
ting höra. och lomhörda, vad har 
man gjort, för dem och vad ha de 
själva gjort för .att förbättra sin 
ställning?" 

Ja, vad ha de döva och lomhörda, 
själva gjort för att förbättra sin 
ställning? Ingenting, så vitt man 
vet. 

Och dock borde mycket kunna 
göras, men de döva ha så oändligt 
mycket svårare än de blinda att 
väcka sina medmänniskors intresse 
— något som ju också påpekas i 
ovannämnda artikel. Den blinde 
är iså beklagansvärd, men den döve 
— ja, han är närmast löjlig. För 
skämtpressen är han ett gouterat 
objekt, för teater och bio likaså. 
Huru mycket tyngre gör männis
korna inte därigenom den redan för
ut så tunga, börda den döve bar att 
bära. 

Att den blinde "har svårare att 
förtjäna sitt bröd än den döve" — 
såsom uppgives i nämnda artikel —• 
betvivlas eller, rättare sagt, bestri
des. Visserligen borde det vara o-
fa nti igt mycket lättare för en döv 
än för en blind att skaffa sig sitt 
levebröd, imen erfarenheten visar mot
satsen. I värsta fall skaffar den 
blinde sig med lätthet sitt uppehäl
le genom tiggeri! Nyligen syntes 
på ett torg en blind gosse, som läs
te högt rar en bibel med blindskrift, 
-och det formligen regnade ned slan
tar i en skål, som hans sällskap — 
en äldre kvinna —• sträckte mot de 
talrikt församlade åhörarna, Tänk, 
om en döv . person försökte något 
liknande ! Han skulle bli utskra t
tad! När man kan se då går 
det ingen nöd på en. Tänk, om .man 
var blind — det v.ar svårt, det. — 
Vilken döv känner ej till det talet? 

Personer, som först vid äldre år 
blivit döva. resp. lomhörda och sakna 
utbildning i yrke, va rest derais döv
het. resp. svaga hörsel är dem till 
minsta möjliga hinder —• sådana 
personer ha i regel ytterligt svårt 
att skaffa sig levebrödet. Men de 
ha ju icke blott rättighet 'utan även 
skyldighet att leva — — — 

Utsikten till arbetsförtjänst skulle 
sannolikt bli större, om det funnes 
en sammanslutning, vars huvudsak
liga mål vore att skaffa arbete åt 
dessa vanlottade, en sammanslut-

Förlovar 

Gi f t e r  
Ni Eder, så annon-
sera det i 

GÖTEBORGS 
MORGONPOST 

^lla /dra vanned 
a den tidningen. 

• •• 

Läst i varje bildat 

hem 1 västra Sverige. 

MERKURTVÅLCH 
är oöverträffad för tvätt af f 
nare tyger med ömtåliga färger" 

ning, sam upprättade en arbettbyrf 
med filialer något varstädes i lan. 
det. Det finns jiu tyvärr gott om 
döva, fler än man skulle tro, tv de 
'döva göra så föga väsen av isiV. 

Enligt signaturens mening borde 
en sådan byrå ha. karaktär av ett 
läse- och samlingsställe, där. de döva 
och lomhörda kunde av tillgängliga, 
listor eller dylikt göra. sig under
rättade om, huruvida något arbete 
funnes att få, 'För den döve, sam är 
så iskygg .och har så svårt att sam
tals vus skaffa sig upplysningar, vore 
det säkert en lisa att på êtt dylikt 
sätt kunna göra sig underrättad i 
berörda avseende. 

Men trots att de döva, och lomhörda 
ju på ofantligt .många .områden — 
såsom i hushåll, på kontor etc. — 
kunna prestera vissa arbeten fullt 
likvärdiga normalt /hörande, torde 

det emellertid vara nödvändigt —-
för att icke säga. skäligt — .att de 
arbetade efter en lägre taxa, detta 
som kompensation för det besvär 
arbetsgivaren underkastar sig genom 
att ha sådana, personer — stadig
varande eller tillfälligt — i sin 
tjänst. 

Likaledes torde det vara nödvän
digt, att en sådan sammanslutning 
sköttes fullt affärsmässigt — icke 
minst genom trägen annonsering, så 
att dess tillvaro grundligt ginge in i 
allmänhetens medvetande. 

Var finnas de döva och lomliör-
da, som vilja vara. med om att bil
da en sådan förening? 

Lomhörd. 

Där och Där. 
Det har visat sig att högstämmng-

en och köplusten under Barnens dag 
år efter år utbrukats till förmån för 
vissa privatgeschäft. I år gällde det 
försäljningen av vippor o, trumpeter. 

Allmänheten köpte friskt i tro att 

därmed gynna. Barnens dag. 
Man funderar nu på utvägen at 

för kommande Barnens dagar hindra 

dylikt smart geschäftsmakeri. I"' 

sig icke saken enklast och fredliga» 
arrangeras genom att B. D. kominu 

tén i god tid genom tidningarna ut 
förligt underrättade allmänheten o® 
vad den kommer att försälja. ^ ® 
kunde icke gärna några miss'lörstan 
uppstå. Så grundligt som folk 1 

ra dagar läsa tidningarna. 

.Just. nu när det så ofta försä 
att kyrkorna spelat ut sin roll i 
fumdslivet kommer som .en kra " 
dementi ett meddelande från 
hamn, att man där under innevara -

de månad inviger eller lå£'£er c1 

stenen till fem nya kyikor. 

OfTentliganöjen. 

Stora Teatern. 
8: Varje afton kl. 

SISTA VALSEN. 

rett j 3 akter av Oscar Straus. 

rorensbergsteatern. 
I kväll kl. 8 : 

Premier 

jjj ROMANTISK UNG DAM. 

me(li i 3 akter av Martinez Sierra. 
So 

Lil la  Teatern. 
Varje afton kl. 8. 

DEN STACKARS HERMAN 

Ois. Endast en kort tid kvar! 
gjlj. kl. 12—2 och etter kl. G. Tel. 7760. 

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

Slopa kaffe t  och dr ick  cap 
KAKAO 

rzoin alfoipackningar , 
TIDDCRIIQQ OD bästa fullmogna Åakaobänar 

Darken kand.pcmil 

sedan 

Boken. 
Birgit som hårfrisörska och 

passerska. (Wahlström & 
strands förlag). 

upp-
Wid-

Veckan 14/9—20/9 
PALLADIUM och RIALTO 

Varje. afton kl. 7 o. 9 
VICTOR SJÖSTRÖMS Mästerfilm 

"Han som får örfilarna" 
med LON CHANEY, 

Norma Shearer o. John Gilbert i 
huvudrollerna. 

Barnförbjudet. 

Ccatcr. 
Teatersäsongen har börjat! 
I fredags slog Stora Teatern upp 

sina portar för Oscar Straus' operett 
$ista valsen, vars huvudroll anför-
frottis åt en riyen,gagerad kvinnlig 
ira,ft, Inez Köhler. Av övrigt nytt 
från denna iscen må nämnas att 
chefsskapet för ispelåret lagts i hr 
Carl Bareklinds händer, att vid si
dan om hr Tullio Voghera, en ny 
kapellmästare engagerats, nämligen 
hr. Olav Kielland från Norge saimt 
att biljettpriset på de sista, fyra par-
tettraderna sänkts till 4 kronor. 

I dag, söndag, går Lorensbergs-
teaterns ridå i höjden för Martinez 
Sierras komedi En romantisk ung 
iim med den unga begåvade skåde
spelerskan fröken Elsa Carlsson i 
titelrollen. 

Lilla teatern, som i dagarna firat 
50-gångersjubileum med "Den stac
kars Herman" förbereder premiären 
av isitt nya program Dubbelexpone
ring, vars blotta titel och tidigare 

,ng i Stockholm bådar gott 

för publiken. 
Sïutligen erinras om Betty Nan-

sm-turnén isom den 28 septem
ber inträffar i 'Göteborg. Pro
grammet blir Ibsens Gengångare, 
som med den berömda, danska skåde
spelerskan i huvudrollen bör bli ett 
evenemang som drar fulla hus. 

Biograferna. 
Palladium odh Rial to ha för den 

toimimande veckan på sitt program, 
en attraktion, som helt. säkert skall 
tillförsäkra fulla hus. Det är ingen
ting mindre än en ny Victor Sjö
ström-film 'Han som far örfilarne , 
vilken här Ibjudes publiken. Vem 
minnes icke .med förtjusning de ti
digare filmskapelserna av denna emi
nenta kraft. Den som nu föreligger 
lär t. o. im. överglänsa dem! 

igentligen är det en starkt lov
ordande recension i en av våra tid-
skrifter, som läst särskild uppmärk
samhet vid denna bok. Titeln låter 
ju annars inte mycket lockande och 
frestar icke till några extra an
strängningar för att. komma i besitt
ning av arbetet. 

När man inte desto mindre gjort 
dem, eggad av högt uppblåsta för
hoppningar att. nu äntligen — änt
ligen sammanträffa, med en verkligt 
utvald bland de många kallade, blir 
missräkningen kännbar. Man erfar 
häpnad — icke den häpnad av be
undran. varmed recensenten i fråga 
lade bort boken, utan en förvåning
ens häpnad över vad han funnit i 
densamma som kunnat förleda ho
nom till att på ett utomordentligt 
i ögonen fallande sätt höja detta rätt 
anspråkslösa arbete till skyarna och 
dymedelst 'begagna det som en islung-
isten mot våra kvinnliga yrkesför
fattare. 

Det är tydligen en älsklingstanke 
hos recensenten att den anonyma för
fattarinnan Birgit är en ung och 
olärd flicka, isom på grund av någon 
medfödd gudagåva blir den första 
som lyckats i en genre, där alla an
dra misslyckats. Lovorden äro su-
perlativa och skulle hedra ett mäs
terverk. 

Efter genomläsandet, av boken har 
man svårt att fatta efter vilken 
måttstock bedömandet skett. För 
att åstadkomma, det litterärt vär
defulla verket har man hittills trott 
att det fordras krafter av helt an
dra. mått. en intelligens av vida 
större överlägsenhet och behärskning 
av stoffet än den anonyma hårfri
sörskan och servitrisen Birgit förfo
gar över. 

Men om man bortser från alla de 
förhandsförhoppningar, en alltför 
välvillig kritiker bestått, och för
domsfritt betraktar boken som vad 
den är: en rad rutscihiga stäm
nings- och verklighetsbilder från ide 
många orter förf. under sitt kring
flackande liv besökt, skall man oför
behållsamt kunna erkänna en viss 
rutin i rutschen. Bild efter bild 
drar förbi, namn, figurer, stamlokus, 
landskap — allt fångat i flykten 
men sammanhangslöst som bilderna 
på en mängd olika, snapshots i ett 
amatöralbum. Den röda tråden i det 
hela är förf:n själv, men ej heller 

! om henne får läsaren veta. något var

pa han skulle känna igen eller sär
skilja henne frän tusentals andra 
unga serveringsflickor, om vilka han 
heller ingenting vet. Hon har "pärl-
tänder' . ett gott hjärta och ett för
domsfritt sinnelag — tre goda ting 
som i all sin förträfflighet icke räcka 
till att levandegöra, en människa. 
^ ad som försiggår i hennes inre, 
medan hon klatschigt och direkt 
skildrar händelserna runt omkring, 
får läsaren icke veta. Över huvud 
förefaller det som om detta liv, hon 
är dömd till, ej i grund ooh botten 
rör henne. Hon håller sig vid sidan 
av — är kanske ändå till sist en 
kollega till Pigan bland pigor, som 
går med en lönlig anteckningsbok i 
fickan och medvetandet om oberoen
det. av alltsammans i bakhåll. 

Att författarinnan under sådana 
förhållanden vunnit vissa erfaren
heter inom ett par kvinnliga yrkes
grenar är obestridligt. Men har all
mänheten så stort intresse av dem? 
Därtill har hon för mycket speglat 
endast ytan. På djupet, går hon al
drig. Det kan löpa något väsent
ligt också genom en krog. Men det 
ihar unga fröken Birgit icke sett. 
Hon är bara en ung, glad och god 
flicka med huvud, som berättar vad 
hon sett och hört — många damers 
huvuden och många korkars pang — 
eller, vad troligare är, en smart yr
kesjournalist, som det intresserat att 
göra vissa erfarenheter och som där
vid av livet åtminstone lärt att taga 
10 procent för besväret. 

blommor, som lysa i eld och guld. 
Luften är fylld av fåglar och ångor 
av doften från gran. gileadbalsam 
och nyslaget hö. Natten väcker med 
sin välkomna skugga ingen dyster
het i sinnet. I det genomskinliga 
mörkret gjuta stjärnorna sina ande
lika strålar. Människan därunder 
liknar ett litet barn och det väldiga 
klot. hon trampar, en leksak. Värl
den dyker ned i nattens svala flod 
för att sedan med friska ögon åter 
möta gryningens skimrande färg
spel. Aldrig har naturens mysteri
um haft en lyckligare tolk. Säd 
och vin ha frikostigt utdelats åt alla 
varelser, odh den aldrig brutna tyst
nad. varunder från tidens begynnel
se alla dessa håvor utdelats, har ej 
lämnat ett enda förklarande ord. 
Man måste vörda fullkomligheten 
i denna värld, med vilken våra sin
nen samtala. Hur vid. hur rik är 
den ej! Hur vädjar ej varje gåva. 
den skänker, till människornas 'för-

I" ma »a ! 

Finna icke 
varje hjärta. 

dessa ord genljud i 

E. S. 

-e. 

Sftcrmälc. 

Vår moderna tid har behov av hy
gien. Vaxduk på hyllorna gör sam
ma tjänst som linoleum på golven. 
Rengöringen blir en barnlek. Lino
peters", Kungsportsplatsen 2, för 
eH stort lager av dessa artiklar. 

* 

Det går med ideella uppgifter på 
det sättet, att den som löser en, all
tid får två kvar. 

B. Nielsen. 

Vila och Rekreation 

H i n d å s h e m m e t  
f. d. Björkmans Kuranstalt. 

ßerömt för komfort, lugn ^^e,T^re™^ oc^ ^[Lan^ tadavdèfn.^m'^nl. och medic, bad 
piano. 'Stort bibliotek — Biljard - Radio ~ dag 
samt ljusbehandling — Exam, sjuksköterska P 

Telefon Hindås 12. 

Den gamla grannfrun, sam äger 
gården här intill och so:m också med 
hjälp av sina barn brukar den, kom 
med en stor presentkorg av de gran 
naste rotfrukter, driven av den lust 
som änniu .finns hos landsbygdens folk 
att dela med sig av jordens håvor. 

Med lysande ögon talade hon om 
denna sommar, så underbart giv 
mild, om öriskevädret som rått, om 
trädgårdens rika avkastning, om det 
doftande höet och den gyllene säden 
som fyllde ladan från golv till tak 
och om potatisen som lovade en 
skörd bättre än i mannaminne. 

Man kunde avläsa detta 'fromma 
ansikte, denna stora allvarliga blick 
ett undrande, ödmjukt erkännande 
att det här var fråga om mer än en 
rättmätig ersättning iför nedlagt ar
bete, om en oförskyllt mottagen stor 
gåva, som krävde tacksamhet. 

Och det kom för mig något av 
det skönaste Emerson skrivit om na
turen, en lovsång, söm även -den 
gångna, sommaren skulle förtjänt. 

"Under denna istrålande sommar 
har det varit en vällust att leva ooh 

andas. 
spricka 

Dagens bud. 

Gräset gror, knopparne 
•ut. ängen är betäckt av 

I de dagarna, hade hösten kommit. 
Jag såg det ibäst, när jag på min 

vandring kom 'ut på landet ooh ham
nade på en liten gård, där jag av 
hjärtat trivs. Efter några dygn av 
regn och rusk hade äntligen enfor
migheten i de grå dagarnas kedja 
brutits. En ljus, blå länk flätades 
in: en dag, som gaiv all höstens höga 
klarhet och stilla ro. Staden blev 
mig ledsam, landet lockade. Där var 
ock allt annorlunda. Här kunde man 
befriande andas ut, här sjöng blodet 
ungdomsfriskt i ådrorna. Inför li
vets tusenfaldiga goda dog all oro, 

all ångest. 
0. denna höststilla klarhet över en 

natur, ©om ännu i undergången skim
rar i gyllene färger! Nej, det är 
icke döden, som hungrigt nalkas, det 
är endast vilans barmhärtiga dygn 
som komma. Jorden är trött, men 
en gång skal 1 den a tor vara beredd 

att vakna och giva. 
Människor, som dö efter ett gott. 

och helhjärtat liv, kunna också i 
dödstunden få sitt anlete smekt av 

•tt förklarat skimmer. Kanske kan 
man se det blott genom tårskymda 
ögon. men var viss: det finns där och 
detta av helt annan grund än blott 
tillfällighetens. Sådana människor 
giva ännu ut ur sina gravar. Deras 

jälars vingsus kunna, när det blir 
riktigt stilla omkring oss. fylla rym
den över oss med en välbekant häls
ning. Vi vänta ingen, men huru 
nära kan icke allt. som hörde sam
man med en sådan för evigt gång
en människa, vara oss då! 

Jag vet. vilken gåva. vi äga i viss
heten om att ej vara isolerade i till
varon. Hur mycket som än ibland 
kan tyckas vara ägnat att kullkasta 
en sådan tro. skall det.dock för alla 
tider stå fast. att vi vinna den allt 
starkare till vår ägodel för vart och 
ett av de "trots allt", som vi lidande 
kämpa oss förbi och över. När man 
själv en gång har nått till ro i ens 
egen inbrytande höst, skall det på 
samma vägar, där man själv har 
jublat i glädje och gråtit i ve, van
dra människor, som åter stava sig 
ett »"tycke genom livet-si underbara 
•aga. De skola le. de skola klaga 
precis som jag gjorde det — ack, 
huru ofta av samma anledning! 
Människor och släkten koinima och 
,'irvla bort. Människan är. Nytfar 
det, djupt sett., mycket till att plåga 
sig :med allsköns tankejakt och grub-
Del över utveckling och slikt? Att 
leva sitt liv i ett oroligt jagande ef
ter lyckan, ett jagande, som kanske 
till sist blir sitt eget ändamål, det 
är för vissa ett lika dumt som oklokt 
sätt att leva. Livets goda och stora 
hemligheter kommer aldrig den på 
påren, vilken gör sig själv till hu

vudperson vid livets bord i aldri 
tystad ängslan för att inte få den 
bästa av läckerheterna där. Stun
dom vinner man mer genom att giva 
än genom att. taga. De som över-
vunno sig själva och lärde sig givan-
dets konst kunna vittna därom. Sor
gens skuggor skola iför den rätt se
ende ioke bli honom övermäktiga. 
Men sorgen kan fördjupa han 

glädje. 

Jag 'har haft mitt eget dumma 
sätt. När mitt hjärta var oroligt, 
irrade jag vilse i min iver efter frid. 
1 stället för att lugnt och troget isö 
ka, där jag först borde ha sökt, no
sade jag beskäftigt på snart sagt 
allt, som kom i min väg. Det gav 
ingalunda imiitt hjärta, ro. Vem har 
sagt, att jag hade rätt att begära 

det? 

När .man går vilse i iskogen, kan 
det hända, sägs det, att man efter 
en cirkelgång kommer åter 'till ut
gångspunkten. Man var färdig att 
digna av trötthet, blott vilan vid må 
let sökte man — aok. huru glad blir 
man ej nu, när .man kommit in på 
kända stigar igen. Här är man hem
ma. här är till och med trädens su; 
välbekant och meningsfullt. 

Jag är ingalunda hemma ii n, men 
stundom i de stilla stundernas ro år 
det som jag* vilade i trösten, att jag 
trots allt är på väg mot det, som jag 
söker. Åren skövla mycket, det är 
sant, men det är som det skall va
ra. Även den. som tror sig svårast 

plundrad, skall dock finna även 
vinstposter pä kontot. Det gällde 
blott att se. Ur ruinen stiger ofta 
oväntat en ny Fågel Fenix upp. vil
kens vingslag fylla rymden med löf
tesrikt sus. Och det tar vår längtan 
med sig. och i den drömmen födes 
vår tro på nytt. Där växer vår an
des kraft. 

Närmare moder jordens hjärta 
kom ingen än den. som gick inpå 
livet genom arbetet, Att däremot 
njuta livet blott i estetiserande, det 
är detsamma som att inte se skogen 
för bara träd. Vid pliktens väg 
dofta dock till sist glädjens ädlaste 
blommor. Den är allt annat än tung 
för den rätt s j ä 1 vd iseip 1 i ne ra d e.. Vill 
man bestrida det påståendet i dag 
kanhända skall man — tro mig! — 
bejaka det. i morgon eller om ett år. 

När jag denna, höstdag kom ut 
på landet och såg dessa människor, 
som helt tycktes gå upp i sitt tunga 
arbete, var det mig, som stode de 
närmare förklaringen av livets hem
lighet och mening än den, som med
vetet sökte den i tungt grubbel. 

Vårt liv är blott ett dagsverk, 
för vilket, lönen en gång skall häm
tas. Dag följer på dag — till en tid. 
Men huru länge — inte behöver det 
oroa oss? 

Det föresvävar mig. att någon 
sagt: kvällen är dagens domare. 
Sökte man blott vara trogen i sin 
lilla dagliga gärning tror jag, man 
går lugn ooh trygg, när kvällen kom
mer, till sitt viloläger. Det finns 
ingen annan kungsväg till lyckan än 
genom arbetet. Men den lycka, som 
så vinnes, övergår sinnesrusets lust-
lycka lika mycket som himélens väl
diga ljus i skönhet övergår de gnist
rande båglampornas i storstäderna, 
Låt oss hejda oiss i virveln och be
sinna detta! Ack, låt oss övergiva 
all pessimism och fruktan ooh ge-

H O O V E R  
Den piskar, medan den sopar 

medan den suger. 

D e t  
K o s t a r  
i n g e n t i n g  
att ringa oss för att få en 
matta gratis rengjord med 
en Hoover. Vi önska en
dast att Ni är personligen 
närvarande och tar del av 
vad Hoovermannen har att 
säga om mattans vård och 
rengöring. 

A.-B. 
Ferd. Lundquist & Co. 

Hoover-avd. Tel. 4614. 

{Eftertryck ej 

tillåtet). 

Med. ensamrätt 

för Sverige. 

Hllal)$ vil)a. 
Av KAT ELY N BHODES. 

Översatt av Sigyn Frydén. 

Du 
iion 

slags flicka vet ju, vad Siag 
är, inte den där sorten, som 

"irtar ogenerat utan urskiljning och 
^lar ut kyssar till 'höger ooh vän-

S(>II1 i(jet; faller henne in! Å, 
^ har ju massor av det slaget på 
Htarna naturligtvis, men hon hör 
inte till dem. Och hon måste ha 

att jag menade det — — 
Du — du menade det? Dok-

^rn. slog upp sina blågrå ögon med 
Çl1 frågande blick. Hör nu, Cheyne, 

! är rädd, att jag inte förstår. An 
där andra flickan då? Du har 

^äl .inte brutit med henne eller hur.'' 
^ur kunde du då mena — — 

' - Jag har visst inte brutit med 
en&e! Cheyne hade upptäckt en lös 

guldknapp i sin uniform, och han 
slet i den med sina kraftiga fingrar 
för att rycka, loss den. Det är just 
däri det ligger, Lassen. Gud vet, 
att jag är beredd att gifta mig med 
Poppy Fanshawe, så snart hon lyf
ter sitt lillfinger, men saken är den. 
att hon vill inte lyfta det. Hör på, 
vi har varit förlovade i åtta år 
sen hon var sexton och jag tjugdtvra. 
Och de här långa förlovningarna gör 
kol på en karl. Lassen. Det. är fak

tum. 
Doktorns milda röst hade ett. lug

nande inflytande. 
— Nå ja, det ligger sanning i vad 

du säger, Cheyne. Men ändå — 
varför vill inte 'fröken Fanshawe 
gifta, sig med dig? Hon kan inte 
ha något emot ditt yrke. Hon viss
te att du var sjöman, när hon förlo
vade sig med dig. Kan du inte fa
ra. och halsa på henne, när du kom
mer hem, och förmå henne att. be

stämma sig. 
— Nej. Cheyne satt med böjt 

huvud, under det lian alltjämt brå
kade med knappen. Saken är den, 
att hon är i Indien, och roar sig tap
pert med' sin syster, laldy Leqard, 

och hon kommer inte hem på några 
veckor. Jag bad henne komma ner 
till Aden och resa med oss hem, men 

hon sade nej. 
Men — Lassen tvekade — hör 

nu, gamle gosse, du är väl säker pa 
att hon — ä.nniu bryr sig om dug."' 
Det är Väl ingen annan? Tror du, 

som ligger i vagen f det är det, 
Nej. Knappen trotsade alla 

hans ansträngningar, och han lyfte 
på huvudet till sist. Det är inte det. 
Hon är mig trogen i sitt hjärta, det 
är jag säker om, men hon tycker om 

/nöjen och munteriiet, förmodar jag, 
och sätter sig inte in i, hur prövan
de det är för en man att vara i en 

sådan belägenhet. 
— Nå. om hon nu tycker om att 

roa sig lite emellanåt, varför kan 
inte du också få — Cheyne avbröt 
honom hastigt med en avvärjande 

rörelse. 
Det är inte däri det ligger. 

Tror du inte. att jag gärna är med 
om ett ilitet nöje själv emellanåt. 
Det. måtte du väl veta, Lassen. Om 
en flicka visar mig, att hon vill, 
att jag ska flirta med henne — ooli 

vi båda äro fullt medvetna om att 

(ftt. bara är flirt — så säger jag inte 
nej. Det roar henne — na ja, mig 
ned', om du vill — och det är ingen 
kada skedd. Men i det här fallet 

han reste sig odh gick fram till 
den andre — så var det ibovaktigt. 
Hon är inte arv den sorten, och jag 
flirtade inte heller. Från första 
stunden jag såg henne, da hon gick 
ombord i Melbourne, tyckte jag om 
henne — hennes utseende, förmodar 
jag. Och så en dag upptäckte vi, 
att vi hade gemensamma vänner, och 
började säga några iflera. ord till var
andra. än ,som var alldeles nödvän
digt. På det stora hela är det ju 
inte mycket tillfälle till att tala med 
passagerarne, och det är kanske bra, 
som det är. I regel har jag varit 
fullkomligt belåten med statuterna. 
Men med henne var det en annan 
sak. Jag har varit, arg varenda, dag 
över bristen på möjligheter ooh att 
nödgas se henne skratta och prata 
mied vilken idiot som hälst, under 
det. jag måste gå och sköta mitt ar
bete -som en dövstum a'sna. Och nu 
i kväll — nå, jag tappade huvudet. 
Det är allt. vad jag kan säga. 

Lassen funderade ett ögonblick. 

— Apropå, den andra avbröt, han 
hans funderingar — misstänkte hon 
någonting på grund av Perkins få
nigheter? Frågade hon dig något, 
sen jag var gången? 

— Ja, svarade Lassen, och för en 
sekun'd undrade han, om han gjort 
rätt. Hon frågade mig vem "Pop
py" var. Och jag talade om för 

henne — — 
—- Du sa — — 
— Jag sa., att det var namnet på 

den flickan, som du är förlovad ,med. 
Jag menade väl, gamle vän, det låg 
en avbön i tonen — och du förstår 
ju. att hon lätt skulle kunnat få 
reda. på det, Perkins kunde t. o. m. 
gett sig den på att. underrätta, henne 

om det. 
-— Du gjorde rätt, Lassen. C hey-

ne lade handen på den andres axel. 
Hon måiste ju ifå veta det eller åt
minstone gissa sig till det, och det 
var bättre, att du sa det till henne. 
Men — han suckade tungt — vad 
hon måtte tycka jag är för en brac 
ka! Kvinnorna ha en förunderlig 
självbehärskning, Lassen. De kun
na bli från sina sinnen av förskräck
else för en råtta, men då det är nå 

got viktigt, isom står på spel, så är 
de källa som is. Och vi — nå ja, 
det är många män, som gjort sitt liv 
till ett helvete, för att de tappat hu
vudet i det kritiska, ögonblicket. 

Han tog bort sin hand och ryckte 
pä axlarne. 

— Nå, det är över nu. Det tjä
nar ingenting till att dryfta den sa
ken vidare. Jag ska gå nu, och du 
kryper väl till kojs, kan jag tro. 
Jaså, du skriver ibrev. Till din flam
ma förstås. 

— Nej. Det är verkligen +ill min 

mor. 
Ah! Hur står det till med fru 

Lassen? 
— Mycket bra, tack! Ivrig att 

få veta, om jag inte fått nog av mitt 
kringirrande liv och är färdig att slå 
mig ner på landbacken. 

—. Och är du det? 
—. Nej, det tror jag aldrig jag 

kommer att bli. Han skrattade. 
Jaså, du går nu? God natt. 

Det var en strålande vacker mor
gon. då Magnolia långsamt ångade 
in i Marseilles hamn. Det stora, 
guldkorset på Notre Dame de la 
Garde glittrade i solljuset, och ka-
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fotens belastning, så att den trampar 
fullt jämt och sidofällningen omöj-
liggöres. För detta ändamål kan 
användas en ortopedisk special-
känga eller inlägg, det senare ofta 
i förening med någon liten ändring 
av den vanliga kängan. En spe
cialkänga för denna åkomma — 
oriktigt benämnd "plattfotkänga" 
— kan göras mycket effektiv genom 
lämpligt formad botten, som verkar 
som ett sluttande plan, varigenom 
foten återföres till normal eller t. 
o. m. något överkorrigerad ställ
ning; en sned klack, 1/2—3/4 cm. 
högre på insidan än på utsidan ökar 
denna effekt, varjämte en stark 
ytterkappa hindrar foten att "åka 
kälkbacke" på det sluttande planet 
och återtaga den sneda ställningen. 
Kängor äro emellertid dyrbara, och 
kan fabrikanten beteckna dem såsom 
"hygieniska", "fysiologiska" eller 
"ortopediska", bliva priserna som 
bekant svindlande. De flesta få 
därför nöja sig med enklare och bil
ligare åtgärder; lyckligtvis kan spe
cialkängans effekt åstadkommas 
med lösa inlägg, vilka kunna place
ras som botten i varje känga, ja 
t. o. m. i någorlunda höga och sta
diga lågskor. Av dylika inlägg 

"hålfotsinlägg", "plattfotin-
lägg"! -— finnas otaliga fabriks-
gjorda i handeln. Sällan av lämplig 
form befria de blott ett mycket litet 
antal av de fotlidande från besvären. 
Individuellt formade inlägg, gjorda 
efter sakkunnig läkares anvisning 
av en skicklig bandagist giva där
emot i en mycket stor procent av
fallen befrielse från besvären. I 
svåra fall, då felställningen ej mo
tats i tid, kunna andra åtgärder så
som efter gipsavgjutning framställa 
inlägg, gipsningsterapi eller t. o. m. 
operationer vara nödvändiga. I all-
männhet kräver åkomman råd av 
sakkunnig läkare, om ej ett enklaste 
och billigaste "köpinlägg" genast 
ger lindring. Däremot bör allmän
heten på det allra kraftigaste varnas 
för en mängd oblyga geschäft, som 
just nu över hela världen florera, 
vilkas innehavare uppgiva sig som 
"fotspecialister" och uppgiva sig ha 
säskilt märkvärdiga inläggstyper 
m. m. Det enda, som är märkvär
digt, är en måttlös reklam och obly
ga priser på de enklaste varor. De 
utpuffade inläggens felaktiga form 
eller de otjäntliga materialet eller 
ofta bäggedera annonsera genast för 
den sakkunnige bristen på sakkun
skap hos dessa specialister. I all
mänhet ha köpinläggen ett mycket 
stort principiellt fel, nämligen att 
de äro fjädrande, och den fotlidande 
tror det i allmänhet vara en fördel, 
att en fjädring i inlägget gör det 
mindre generande. För att verkli
gen bota insufficiensen bör inlägget 
vara av icke fjädrande material, sa 
lätt som möjligt, såsom aluminium 
och legeringar därarv; endast ett så
dant kam, ofta på imycket. kort tid. 

1  '  A  H I  , <  ) R  

JUVELER 
i modern infattning fördelaktigast 

hos 

lov/uvelerare. Ö Hamng. 41. 

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. 

11. b. 0111 det är av riktig form, be
fria den lidande från de svåraste 
besvär. De flesta köpinläggs form 
är felaktig, i det att de, äro skål
formiga i st. för plana eller nästan 
plana i tvärsnittet genom inläggets 
högsta välvning. Även det lösa in
läggets effekt kan ökas med den 
sneda klacken, som utan större 
kostnader kunna appliceras på varje 
skotyg. 

Förutom dessa vanligaste och all
deles typiska fotbesvär förekomma 
funktionella besvär av annan art. 
I tider, då modet fordrar höga 
klackar, äro således de främre fot-
besvären, förorsakade av att de 
mellersta benen i främre tvärvalvet 
sjunka ned , särdeles vanliga och 
mycket plågsamma. Yid denna å-
komma måste inläggens form väsent
ligt modifieras; här kan man tala 
om en verklig nedsänkning av ett 
valv. Vidare förekomma hälbesvär 
av flera olika slag, liksom även den 
snedställda stortån med ömma knö
lar med ömma knölar vid stortåle
den, för att blott nämna de van
ligaste arterna av fotbesvär. För 
alla dessa ej typiska besvär bör lä
kare, helst ortoped, sökas; det lönar 
sig i allmänhet ej att försöka med 
köpinlägg och reklamartiklar, då 
dessa besvär oftast fordra behand
ling av helt annan art. 

Renlighet har i vårt århundrade 
blivit ett behov hos en och var. Man 
'äter hellre på !en ren vaxduk än på 
en solkig vanlig bordduk. "Linope
ters", Kungsportspla.tsen 2. är spe-

c list i vaxduk. 
* 

Lagen är vanmäktig, där seden 
är död. 

T'. Bydberg. 
# 

Endast den kan härska, som för
står att tjäna. 

C. K. F. Molbeck. 

Hängmattan. 
Hoisten har kommit tidigt. Nät

terna äro frostigt kalla och dagarne 
ofta mulna. Sommargästerna ha 
flyttat tillbaka till staden och villor
na stå med reglade dörrar och luc
kor för fönstren. 

Men nu är dagen vacker och den 
lilla gläntan i skogen, där kantarel-
len brukar växa, ligger 'solbelyst. 

Trädbeståndet här invid vägen, 
som' smal och backig buktar sig upp
för höjden, är inmängt med björk 
och rönn. men övergår strax 'intill 
i milsvid storskog av fur och gran. 

Mellan ett par träd svajar något 
vitt för den friska viniden, sum från 
trädtopparne dyker ner i den öppna 
gläntan — en bortglömd hängmatta! 

Hela sommaren alltifrån den tidi
ga våren har man i parken till den 
stora villan på andra sidan vägen 
här inifrån skogen hört de svåra 
bostningarne aiv en mycket sjuk 
människa, en man. Ett hopplöst 
fall. har man sagt sig själv. Ett 
ungt liv som snart skall skördas av 
döden. Men som en lidelsefull pro
test mot denna tanke har en kvinno
stämma höjt sig, en ljus, glad stäm
ma med varma modiga, trosvissa, 
innerliga tonfall. Aldrig har den 
givit ängslan och oron rum. 

Ooli kärleken har triumferat över 
sjukdom och död. Allt efter som 
de soliga varma dagarne gingo och 
barrskogens starka hälsogivande 
ångor fyllde luften blevo hostning-
arna allt mindre våldsamma, kommo 
de med allt längre mellanrum, 

Mat sommarens slut hördes de icke 

Selma Sjöbergs Damfrisering 
Grundad 1881. Kungsgatan 63. Tel. 4717. 

Specialitet: HÅRSKÖTSEL. 
Champonering. Borstning, Behandling med violetta strålar, Friséring, Bobbing, 

Shingling, Brudklädsel, Barnklippning. 
Omsorgsfull behandling. Billiga priser. 

främling. 
Det var en av säsongens sista da

gar vid den mondäna badorten! 
1 blåsdagens skarpa, blixtrande 

solsken sitter man ännu och njuter 
på sofforna i societetsparken. Lju
sa dräkter exponera sin tadellösa ele
gans. turister med kikare på bröstet 
patrullera myndigt på utsiktspunk
terna. trötta herrar njuta i strand -
stolarna semesterns sista bortflygan-
de timmar. 

För närvarande är det de som äga 
badorten. De ha. bott där hela som
maren, varit dess lunga och puls, 
dess livsnerv. Och det ligger ägan
derätt i deras stolta blickar, deras 
spänstiga steg. deras självsvåldiga 
vila. deras skratt och prat, som 
tränger fraim -ur m ark i söver sku ggade 
villor, från soltält och bersåer. 

Men mitt i virvlet går en ensam 
man. Han tillhör tydligen icke de 
övriga, Hans. steg äro långsamma 
och mållösa, hans blick på en gång 
sökande och bepansrad. Han tyckes 
veta att han är en främling här, 
att han ingen känner av dem som 
nu sitta och sola sig i parken där
nere. att ingen bekant oförmodat 
skall träda mot honom genom träd
gårdsgrindarna. 

Det blixtrande solskenet klarläg
ger varje linje i hans ansikte. Det 
är ett karaktäristiskt, allvarligt an
sikte med stora öppna drag, fårade 
men ädla. — Var skall. män taga 
igen det där ansiktet? Det förefal
ler så märkvärdigt bekant. Man 
har sett det förut, många gånger, 
men var? Och plötsligt står hela 
mannen alldeles klar — lians namn 
— hans livsgärning — en politisk 
ledargärning av stor betydelse — på 
sin tid. 

Ja, på isin tid! En tid så fjärran 
som hade den aldrig varit. 

Och plötsligt stiger ett nytt min
ne upp med livis levande klarhet. 
Minnet av denna badort för länge
sedan. Det är icke längre det syn
liga man ser. Gatorna, parken, bor
den kring det stora badhotellet bör
ja fyllas av andra gestalter, rörliga. 

leende, skrattande, pratande som i 
en stor livfull "tableau vivant". 
Vita. skära och eldröda, parasoller 
skugga strålande sköna ögon och fi
na leende drag, mejslade intelligen
ta mansprofiler luta sig fram över 
horden, sända långa eller förstulna 
ögonkast mot de ljusa luftiga dräk
ternas mjuka, rytmiska linjespel. 
Där vid ett bord sitter han, den store 
skådespelaren. Han har samma furst
liga hållning som på scenen, och när 
han talar lyssnar hela sällskapet och 
alla borden runt omkring. Mitt 
emot honom har han, den kände po
litikern slagit sig ned, men blott för 
en kort stund. Han håller redan sin 
hand kring glaset för att dricka ur, 
han har icke tid, det ligger något 
av det stora värvets hårda vilje
glans över hans karaktäristiska, all
varliga ansikte mied dess öppna, ädla 
drag. 

Hela tavlan rur det förgångna trä
der så tydligt fram. Men plötsligt 
brister den och fördunstar som en 
dimma. 

Ur parken kommer ett sällskap 
unga damer. De gå. .med långa steg, 
racketen inklämd under armen och 
hatten i hand. Vinden lyfter deras 
risiga, korta hår, ögonen blicka 
kallt och illusionslöst ut i det blixt
rande solskenet, hailka ointresserat 
förbi den ensamme vandraren som 
hövligt gått ur vägen för att släppa 
fl.ickraden förbi. 

En seikun.d vilar hans sökande och 
bepansrade blick på dem och vändes, 
sedan bort — hän mot den friskt 
svallande marinen därute. 

Hans blick och isteg fängslas 0-
emotståndligt. Han står där som en 
främling på en obekant strand och 
drömmer, drömmer om det förgång
na. I det nuvarande känner han 
ingen — och ingen känner honom. 

Det smyger en trötthet genom hans 
leder. Det tonar vemodigt ur hans 
själ! 

— F rämling — främling — främ
ling. 

—e. 

mera. endaist två röster som samtala
de, en man och en kvinna, Man hör
de dem frän gläntan men också från 
vägarne och stigarne. Då och då 
ett lyckligt pärlande skratt — 

Och nu alltså hänger "sjuksäng
en" en smula trådsliten mellan trä

den, vajande för höststormen. Så 
obehövlig var den till sist, att man 
glömde bort .att den fanns, lät den 
bli kvar här ute i skogen. 

Crayon. 

Våren Svenske/ 
Sedan de Svenska skofabriker
na börjat förse skodonen med 
gummiklackar hava vi tillverkat 
en speciell klack för dessa. 

Denna klack, som med ett pryd
ligt, elegant yttre, förenar ringa 
vikt och enastående slitstyrka, 
s ä l j e s  u n d e r  b e n ä m n i n g e n  

Glgklack 
och har å slitytan jämte namnet 
Viskafors ett elghuvud i relief. 

Köp uteslutande skodon med 
denna klack, som överträffar 
alla andra i slitstyrka. 

k ett Svenskt skofabrikat krä-
ves Svensk klack. 

S K A N D I N A V I S K A  G U M M I  A K T I E B O L A G E T ,  

VISKAFORS 
ykmbz. 

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

V I S K A F O R S  
fabrikat till fabrikspriser. 

Illllll 

Brand-  och Livförsäkrings-Aktiebolaget  

Göteborg. 

Prima Getskinn 
Hos Bluter. 
Förtjusande eleganta 
och praktiska port-

monäväskor. 

Speciellt i getskinn och lack. 

JIM A. GMM 
Korsgatan 12 - Göteborg. 

ett förslag. 
Apropå en artikel i Kvinnornas 

Tidning. 

"Hur de döva och lomhörda hjäl
pas" kallas en artikel, införd i num
mer 23 av .av denna tidning inne
varande år, och den har givit an
ledning till följande rader. 

I .artikeln meddelas bland annat, 
att de blinda "haft förstånd att slu
ta sig tillsammans i en livskraftig 
förening, varigenom de vunnit 
många, fördelar". Och vidare heter 
det: "Men de döva, de som ingen
ting höra. och lomhörda, vad har 
man gjort, för dem och vad ha de 
själva gjort för .att förbättra sin 
ställning?" 

Ja, vad ha de döva och lomhörda, 
själva gjort för att förbättra sin 
ställning? Ingenting, så vitt man 
vet. 

Och dock borde mycket kunna 
göras, men de döva ha så oändligt 
mycket svårare än de blinda att 
väcka sina medmänniskors intresse 
— något som ju också påpekas i 
ovannämnda artikel. Den blinde 
är iså beklagansvärd, men den döve 
— ja, han är närmast löjlig. För 
skämtpressen är han ett gouterat 
objekt, för teater och bio likaså. 
Huru mycket tyngre gör männis
korna inte därigenom den redan för
ut så tunga, börda den döve bar att 
bära. 

Att den blinde "har svårare att 
förtjäna sitt bröd än den döve" — 
såsom uppgives i nämnda artikel —• 
betvivlas eller, rättare sagt, bestri
des. Visserligen borde det vara o-
fa nti igt mycket lättare för en döv 
än för en blind att skaffa sig sitt 
levebröd, imen erfarenheten visar mot
satsen. I värsta fall skaffar den 
blinde sig med lätthet sitt uppehäl
le genom tiggeri! Nyligen syntes 
på ett torg en blind gosse, som läs
te högt rar en bibel med blindskrift, 
-och det formligen regnade ned slan
tar i en skål, som hans sällskap — 
en äldre kvinna —• sträckte mot de 
talrikt församlade åhörarna, Tänk, 
om en döv . person försökte något 
liknande ! Han skulle bli utskra t
tad! När man kan se då går 
det ingen nöd på en. Tänk, om .man 
var blind — det v.ar svårt, det. — 
Vilken döv känner ej till det talet? 

Personer, som först vid äldre år 
blivit döva. resp. lomhörda och sakna 
utbildning i yrke, va rest derais döv
het. resp. svaga hörsel är dem till 
minsta möjliga hinder —• sådana 
personer ha i regel ytterligt svårt 
att skaffa sig levebrödet. Men de 
ha ju icke blott rättighet 'utan även 
skyldighet att leva — — — 

Utsikten till arbetsförtjänst skulle 
sannolikt bli större, om det funnes 
en sammanslutning, vars huvudsak
liga mål vore att skaffa arbete åt 
dessa vanlottade, en sammanslut-

Förlovar 

Gi f t e r  
Ni Eder, så annon-
sera det i 

GÖTEBORGS 
MORGONPOST 

^lla /dra vanned 
a den tidningen. 

• •• 

Läst i varje bildat 

hem 1 västra Sverige. 

MERKURTVÅLCH 
är oöverträffad för tvätt af f 
nare tyger med ömtåliga färger" 

ning, sam upprättade en arbettbyrf 
med filialer något varstädes i lan. 
det. Det finns jiu tyvärr gott om 
döva, fler än man skulle tro, tv de 
'döva göra så föga väsen av isiV. 

Enligt signaturens mening borde 
en sådan byrå ha. karaktär av ett 
läse- och samlingsställe, där. de döva 
och lomhörda kunde av tillgängliga, 
listor eller dylikt göra. sig under
rättade om, huruvida något arbete 
funnes att få, 'För den döve, sam är 
så iskygg .och har så svårt att sam
tals vus skaffa sig upplysningar, vore 
det säkert en lisa att på êtt dylikt 
sätt kunna göra sig underrättad i 
berörda avseende. 

Men trots att de döva, och lomhörda 
ju på ofantligt .många .områden — 
såsom i hushåll, på kontor etc. — 
kunna prestera vissa arbeten fullt 
likvärdiga normalt /hörande, torde 

det emellertid vara nödvändigt —-
för att icke säga. skäligt — .att de 
arbetade efter en lägre taxa, detta 
som kompensation för det besvär 
arbetsgivaren underkastar sig genom 
att ha sådana, personer — stadig
varande eller tillfälligt — i sin 
tjänst. 

Likaledes torde det vara nödvän
digt, att en sådan sammanslutning 
sköttes fullt affärsmässigt — icke 
minst genom trägen annonsering, så 
att dess tillvaro grundligt ginge in i 
allmänhetens medvetande. 

Var finnas de döva och lomliör-
da, som vilja vara. med om att bil
da en sådan förening? 

Lomhörd. 

Där och Där. 
Det har visat sig att högstämmng-

en och köplusten under Barnens dag 
år efter år utbrukats till förmån för 
vissa privatgeschäft. I år gällde det 
försäljningen av vippor o, trumpeter. 

Allmänheten köpte friskt i tro att 

därmed gynna. Barnens dag. 
Man funderar nu på utvägen at 

för kommande Barnens dagar hindra 

dylikt smart geschäftsmakeri. I"' 

sig icke saken enklast och fredliga» 
arrangeras genom att B. D. kominu 

tén i god tid genom tidningarna ut 
förligt underrättade allmänheten o® 
vad den kommer att försälja. ^ ® 
kunde icke gärna några miss'lörstan 
uppstå. Så grundligt som folk 1 

ra dagar läsa tidningarna. 

.Just. nu när det så ofta försä 
att kyrkorna spelat ut sin roll i 
fumdslivet kommer som .en kra " 
dementi ett meddelande från 
hamn, att man där under innevara -

de månad inviger eller lå£'£er c1 

stenen till fem nya kyikor. 

OfTentliganöjen. 

Stora Teatern. 
8: Varje afton kl. 

SISTA VALSEN. 

rett j 3 akter av Oscar Straus. 

rorensbergsteatern. 
I kväll kl. 8 : 

Premier 

jjj ROMANTISK UNG DAM. 

me(li i 3 akter av Martinez Sierra. 
So 

Lil la  Teatern. 
Varje afton kl. 8. 

DEN STACKARS HERMAN 

Ois. Endast en kort tid kvar! 
gjlj. kl. 12—2 och etter kl. G. Tel. 7760. 

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

Slopa kaffe t  och dr ick  cap 
KAKAO 

rzoin alfoipackningar , 
TIDDCRIIQQ OD bästa fullmogna Åakaobänar 

Darken kand.pcmil 

sedan 

Boken. 
Birgit som hårfrisörska och 

passerska. (Wahlström & 
strands förlag). 

upp-
Wid-

Veckan 14/9—20/9 
PALLADIUM och RIALTO 

Varje. afton kl. 7 o. 9 
VICTOR SJÖSTRÖMS Mästerfilm 

"Han som får örfilarna" 
med LON CHANEY, 

Norma Shearer o. John Gilbert i 
huvudrollerna. 

Barnförbjudet. 

Ccatcr. 
Teatersäsongen har börjat! 
I fredags slog Stora Teatern upp 

sina portar för Oscar Straus' operett 
$ista valsen, vars huvudroll anför-
frottis åt en riyen,gagerad kvinnlig 
ira,ft, Inez Köhler. Av övrigt nytt 
från denna iscen må nämnas att 
chefsskapet för ispelåret lagts i hr 
Carl Bareklinds händer, att vid si
dan om hr Tullio Voghera, en ny 
kapellmästare engagerats, nämligen 
hr. Olav Kielland från Norge saimt 
att biljettpriset på de sista, fyra par-
tettraderna sänkts till 4 kronor. 

I dag, söndag, går Lorensbergs-
teaterns ridå i höjden för Martinez 
Sierras komedi En romantisk ung 
iim med den unga begåvade skåde
spelerskan fröken Elsa Carlsson i 
titelrollen. 

Lilla teatern, som i dagarna firat 
50-gångersjubileum med "Den stac
kars Herman" förbereder premiären 
av isitt nya program Dubbelexpone
ring, vars blotta titel och tidigare 

,ng i Stockholm bådar gott 

för publiken. 
Sïutligen erinras om Betty Nan-

sm-turnén isom den 28 septem
ber inträffar i 'Göteborg. Pro
grammet blir Ibsens Gengångare, 
som med den berömda, danska skåde
spelerskan i huvudrollen bör bli ett 
evenemang som drar fulla hus. 

Biograferna. 
Palladium odh Rial to ha för den 

toimimande veckan på sitt program, 
en attraktion, som helt. säkert skall 
tillförsäkra fulla hus. Det är ingen
ting mindre än en ny Victor Sjö
ström-film 'Han som far örfilarne , 
vilken här Ibjudes publiken. Vem 
minnes icke .med förtjusning de ti
digare filmskapelserna av denna emi
nenta kraft. Den som nu föreligger 
lär t. o. im. överglänsa dem! 

igentligen är det en starkt lov
ordande recension i en av våra tid-
skrifter, som läst särskild uppmärk
samhet vid denna bok. Titeln låter 
ju annars inte mycket lockande och 
frestar icke till några extra an
strängningar för att. komma i besitt
ning av arbetet. 

När man inte desto mindre gjort 
dem, eggad av högt uppblåsta för
hoppningar att. nu äntligen — änt
ligen sammanträffa, med en verkligt 
utvald bland de många kallade, blir 
missräkningen kännbar. Man erfar 
häpnad — icke den häpnad av be
undran. varmed recensenten i fråga 
lade bort boken, utan en förvåning
ens häpnad över vad han funnit i 
densamma som kunnat förleda ho
nom till att på ett utomordentligt 
i ögonen fallande sätt höja detta rätt 
anspråkslösa arbete till skyarna och 
dymedelst 'begagna det som en islung-
isten mot våra kvinnliga yrkesför
fattare. 

Det är tydligen en älsklingstanke 
hos recensenten att den anonyma för
fattarinnan Birgit är en ung och 
olärd flicka, isom på grund av någon 
medfödd gudagåva blir den första 
som lyckats i en genre, där alla an
dra misslyckats. Lovorden äro su-
perlativa och skulle hedra ett mäs
terverk. 

Efter genomläsandet, av boken har 
man svårt att fatta efter vilken 
måttstock bedömandet skett. För 
att åstadkomma, det litterärt vär
defulla verket har man hittills trott 
att det fordras krafter av helt an
dra. mått. en intelligens av vida 
större överlägsenhet och behärskning 
av stoffet än den anonyma hårfri
sörskan och servitrisen Birgit förfo
gar över. 

Men om man bortser från alla de 
förhandsförhoppningar, en alltför 
välvillig kritiker bestått, och för
domsfritt betraktar boken som vad 
den är: en rad rutscihiga stäm
nings- och verklighetsbilder från ide 
många orter förf. under sitt kring
flackande liv besökt, skall man oför
behållsamt kunna erkänna en viss 
rutin i rutschen. Bild efter bild 
drar förbi, namn, figurer, stamlokus, 
landskap — allt fångat i flykten 
men sammanhangslöst som bilderna 
på en mängd olika, snapshots i ett 
amatöralbum. Den röda tråden i det 
hela är förf:n själv, men ej heller 

! om henne får läsaren veta. något var

pa han skulle känna igen eller sär
skilja henne frän tusentals andra 
unga serveringsflickor, om vilka han 
heller ingenting vet. Hon har "pärl-
tänder' . ett gott hjärta och ett för
domsfritt sinnelag — tre goda ting 
som i all sin förträfflighet icke räcka 
till att levandegöra, en människa. 
^ ad som försiggår i hennes inre, 
medan hon klatschigt och direkt 
skildrar händelserna runt omkring, 
får läsaren icke veta. Över huvud 
förefaller det som om detta liv, hon 
är dömd till, ej i grund ooh botten 
rör henne. Hon håller sig vid sidan 
av — är kanske ändå till sist en 
kollega till Pigan bland pigor, som 
går med en lönlig anteckningsbok i 
fickan och medvetandet om oberoen
det. av alltsammans i bakhåll. 

Att författarinnan under sådana 
förhållanden vunnit vissa erfaren
heter inom ett par kvinnliga yrkes
grenar är obestridligt. Men har all
mänheten så stort intresse av dem? 
Därtill har hon för mycket speglat 
endast ytan. På djupet, går hon al
drig. Det kan löpa något väsent
ligt också genom en krog. Men det 
ihar unga fröken Birgit icke sett. 
Hon är bara en ung, glad och god 
flicka med huvud, som berättar vad 
hon sett och hört — många damers 
huvuden och många korkars pang — 
eller, vad troligare är, en smart yr
kesjournalist, som det intresserat att 
göra vissa erfarenheter och som där
vid av livet åtminstone lärt att taga 
10 procent för besväret. 

blommor, som lysa i eld och guld. 
Luften är fylld av fåglar och ångor 
av doften från gran. gileadbalsam 
och nyslaget hö. Natten väcker med 
sin välkomna skugga ingen dyster
het i sinnet. I det genomskinliga 
mörkret gjuta stjärnorna sina ande
lika strålar. Människan därunder 
liknar ett litet barn och det väldiga 
klot. hon trampar, en leksak. Värl
den dyker ned i nattens svala flod 
för att sedan med friska ögon åter 
möta gryningens skimrande färg
spel. Aldrig har naturens mysteri
um haft en lyckligare tolk. Säd 
och vin ha frikostigt utdelats åt alla 
varelser, odh den aldrig brutna tyst
nad. varunder från tidens begynnel
se alla dessa håvor utdelats, har ej 
lämnat ett enda förklarande ord. 
Man måste vörda fullkomligheten 
i denna värld, med vilken våra sin
nen samtala. Hur vid. hur rik är 
den ej! Hur vädjar ej varje gåva. 
den skänker, till människornas 'för-

I" ma »a ! 

Finna icke 
varje hjärta. 

dessa ord genljud i 

E. S. 

-e. 

Sftcrmälc. 

Vår moderna tid har behov av hy
gien. Vaxduk på hyllorna gör sam
ma tjänst som linoleum på golven. 
Rengöringen blir en barnlek. Lino
peters", Kungsportsplatsen 2, för 
eH stort lager av dessa artiklar. 

* 

Det går med ideella uppgifter på 
det sättet, att den som löser en, all
tid får två kvar. 

B. Nielsen. 

Vila och Rekreation 

H i n d å s h e m m e t  
f. d. Björkmans Kuranstalt. 

ßerömt för komfort, lugn ^^e,T^re™^ oc^ ^[Lan^ tadavdèfn.^m'^nl. och medic, bad 
piano. 'Stort bibliotek — Biljard - Radio ~ dag 
samt ljusbehandling — Exam, sjuksköterska P 

Telefon Hindås 12. 

Den gamla grannfrun, sam äger 
gården här intill och so:m också med 
hjälp av sina barn brukar den, kom 
med en stor presentkorg av de gran 
naste rotfrukter, driven av den lust 
som änniu .finns hos landsbygdens folk 
att dela med sig av jordens håvor. 

Med lysande ögon talade hon om 
denna sommar, så underbart giv 
mild, om öriskevädret som rått, om 
trädgårdens rika avkastning, om det 
doftande höet och den gyllene säden 
som fyllde ladan från golv till tak 
och om potatisen som lovade en 
skörd bättre än i mannaminne. 

Man kunde avläsa detta 'fromma 
ansikte, denna stora allvarliga blick 
ett undrande, ödmjukt erkännande 
att det här var fråga om mer än en 
rättmätig ersättning iför nedlagt ar
bete, om en oförskyllt mottagen stor 
gåva, som krävde tacksamhet. 

Och det kom för mig något av 
det skönaste Emerson skrivit om na
turen, en lovsång, söm även -den 
gångna, sommaren skulle förtjänt. 

"Under denna istrålande sommar 
har det varit en vällust att leva ooh 

andas. 
spricka 

Dagens bud. 

Gräset gror, knopparne 
•ut. ängen är betäckt av 

I de dagarna, hade hösten kommit. 
Jag såg det ibäst, när jag på min 

vandring kom 'ut på landet ooh ham
nade på en liten gård, där jag av 
hjärtat trivs. Efter några dygn av 
regn och rusk hade äntligen enfor
migheten i de grå dagarnas kedja 
brutits. En ljus, blå länk flätades 
in: en dag, som gaiv all höstens höga 
klarhet och stilla ro. Staden blev 
mig ledsam, landet lockade. Där var 
ock allt annorlunda. Här kunde man 
befriande andas ut, här sjöng blodet 
ungdomsfriskt i ådrorna. Inför li
vets tusenfaldiga goda dog all oro, 

all ångest. 
0. denna höststilla klarhet över en 

natur, ©om ännu i undergången skim
rar i gyllene färger! Nej, det är 
icke döden, som hungrigt nalkas, det 
är endast vilans barmhärtiga dygn 
som komma. Jorden är trött, men 
en gång skal 1 den a tor vara beredd 

att vakna och giva. 
Människor, som dö efter ett gott. 

och helhjärtat liv, kunna också i 
dödstunden få sitt anlete smekt av 

•tt förklarat skimmer. Kanske kan 
man se det blott genom tårskymda 
ögon. men var viss: det finns där och 
detta av helt annan grund än blott 
tillfällighetens. Sådana människor 
giva ännu ut ur sina gravar. Deras 

jälars vingsus kunna, när det blir 
riktigt stilla omkring oss. fylla rym
den över oss med en välbekant häls
ning. Vi vänta ingen, men huru 
nära kan icke allt. som hörde sam
man med en sådan för evigt gång
en människa, vara oss då! 

Jag vet. vilken gåva. vi äga i viss
heten om att ej vara isolerade i till
varon. Hur mycket som än ibland 
kan tyckas vara ägnat att kullkasta 
en sådan tro. skall det.dock för alla 
tider stå fast. att vi vinna den allt 
starkare till vår ägodel för vart och 
ett av de "trots allt", som vi lidande 
kämpa oss förbi och över. När man 
själv en gång har nått till ro i ens 
egen inbrytande höst, skall det på 
samma vägar, där man själv har 
jublat i glädje och gråtit i ve, van
dra människor, som åter stava sig 
ett »"tycke genom livet-si underbara 
•aga. De skola le. de skola klaga 
precis som jag gjorde det — ack, 
huru ofta av samma anledning! 
Människor och släkten koinima och 
,'irvla bort. Människan är. Nytfar 
det, djupt sett., mycket till att plåga 
sig :med allsköns tankejakt och grub-
Del över utveckling och slikt? Att 
leva sitt liv i ett oroligt jagande ef
ter lyckan, ett jagande, som kanske 
till sist blir sitt eget ändamål, det 
är för vissa ett lika dumt som oklokt 
sätt att leva. Livets goda och stora 
hemligheter kommer aldrig den på 
påren, vilken gör sig själv till hu

vudperson vid livets bord i aldri 
tystad ängslan för att inte få den 
bästa av läckerheterna där. Stun
dom vinner man mer genom att giva 
än genom att. taga. De som över-
vunno sig själva och lärde sig givan-
dets konst kunna vittna därom. Sor
gens skuggor skola iför den rätt se
ende ioke bli honom övermäktiga. 
Men sorgen kan fördjupa han 

glädje. 

Jag 'har haft mitt eget dumma 
sätt. När mitt hjärta var oroligt, 
irrade jag vilse i min iver efter frid. 
1 stället för att lugnt och troget isö 
ka, där jag först borde ha sökt, no
sade jag beskäftigt på snart sagt 
allt, som kom i min väg. Det gav 
ingalunda imiitt hjärta, ro. Vem har 
sagt, att jag hade rätt att begära 

det? 

När .man går vilse i iskogen, kan 
det hända, sägs det, att man efter 
en cirkelgång kommer åter 'till ut
gångspunkten. Man var färdig att 
digna av trötthet, blott vilan vid må 
let sökte man — aok. huru glad blir 
man ej nu, när .man kommit in på 
kända stigar igen. Här är man hem
ma. här är till och med trädens su; 
välbekant och meningsfullt. 

Jag är ingalunda hemma ii n, men 
stundom i de stilla stundernas ro år 
det som jag* vilade i trösten, att jag 
trots allt är på väg mot det, som jag 
söker. Åren skövla mycket, det är 
sant, men det är som det skall va
ra. Även den. som tror sig svårast 

plundrad, skall dock finna även 
vinstposter pä kontot. Det gällde 
blott att se. Ur ruinen stiger ofta 
oväntat en ny Fågel Fenix upp. vil
kens vingslag fylla rymden med löf
tesrikt sus. Och det tar vår längtan 
med sig. och i den drömmen födes 
vår tro på nytt. Där växer vår an
des kraft. 

Närmare moder jordens hjärta 
kom ingen än den. som gick inpå 
livet genom arbetet, Att däremot 
njuta livet blott i estetiserande, det 
är detsamma som att inte se skogen 
för bara träd. Vid pliktens väg 
dofta dock till sist glädjens ädlaste 
blommor. Den är allt annat än tung 
för den rätt s j ä 1 vd iseip 1 i ne ra d e.. Vill 
man bestrida det påståendet i dag 
kanhända skall man — tro mig! — 
bejaka det. i morgon eller om ett år. 

När jag denna, höstdag kom ut 
på landet och såg dessa människor, 
som helt tycktes gå upp i sitt tunga 
arbete, var det mig, som stode de 
närmare förklaringen av livets hem
lighet och mening än den, som med
vetet sökte den i tungt grubbel. 

Vårt liv är blott ett dagsverk, 
för vilket, lönen en gång skall häm
tas. Dag följer på dag — till en tid. 
Men huru länge — inte behöver det 
oroa oss? 

Det föresvävar mig. att någon 
sagt: kvällen är dagens domare. 
Sökte man blott vara trogen i sin 
lilla dagliga gärning tror jag, man 
går lugn ooh trygg, när kvällen kom
mer, till sitt viloläger. Det finns 
ingen annan kungsväg till lyckan än 
genom arbetet. Men den lycka, som 
så vinnes, övergår sinnesrusets lust-
lycka lika mycket som himélens väl
diga ljus i skönhet övergår de gnist
rande båglampornas i storstäderna, 
Låt oss hejda oiss i virveln och be
sinna detta! Ack, låt oss övergiva 
all pessimism och fruktan ooh ge-

H O O V E R  
Den piskar, medan den sopar 

medan den suger. 

D e t  
K o s t a r  
i n g e n t i n g  
att ringa oss för att få en 
matta gratis rengjord med 
en Hoover. Vi önska en
dast att Ni är personligen 
närvarande och tar del av 
vad Hoovermannen har att 
säga om mattans vård och 
rengöring. 

A.-B. 
Ferd. Lundquist & Co. 

Hoover-avd. Tel. 4614. 

{Eftertryck ej 

tillåtet). 

Med. ensamrätt 

för Sverige. 

Hllal)$ vil)a. 
Av KAT ELY N BHODES. 

Översatt av Sigyn Frydén. 

Du 
iion 

slags flicka vet ju, vad Siag 
är, inte den där sorten, som 

"irtar ogenerat utan urskiljning och 
^lar ut kyssar till 'höger ooh vän-

S(>II1 i(jet; faller henne in! Å, 
^ har ju massor av det slaget på 
Htarna naturligtvis, men hon hör 
inte till dem. Och hon måste ha 

att jag menade det — — 
Du — du menade det? Dok-

^rn. slog upp sina blågrå ögon med 
Çl1 frågande blick. Hör nu, Cheyne, 

! är rädd, att jag inte förstår. An 
där andra flickan då? Du har 

^äl .inte brutit med henne eller hur.'' 
^ur kunde du då mena — — 

' - Jag har visst inte brutit med 
en&e! Cheyne hade upptäckt en lös 

guldknapp i sin uniform, och han 
slet i den med sina kraftiga fingrar 
för att rycka, loss den. Det är just 
däri det ligger, Lassen. Gud vet, 
att jag är beredd att gifta mig med 
Poppy Fanshawe, så snart hon lyf
ter sitt lillfinger, men saken är den. 
att hon vill inte lyfta det. Hör på, 
vi har varit förlovade i åtta år 
sen hon var sexton och jag tjugdtvra. 
Och de här långa förlovningarna gör 
kol på en karl. Lassen. Det. är fak

tum. 
Doktorns milda röst hade ett. lug

nande inflytande. 
— Nå ja, det ligger sanning i vad 

du säger, Cheyne. Men ändå — 
varför vill inte 'fröken Fanshawe 
gifta, sig med dig? Hon kan inte 
ha något emot ditt yrke. Hon viss
te att du var sjöman, när hon förlo
vade sig med dig. Kan du inte fa
ra. och halsa på henne, när du kom
mer hem, och förmå henne att. be

stämma sig. 
— Nej. Cheyne satt med böjt 

huvud, under det lian alltjämt brå
kade med knappen. Saken är den, 
att hon är i Indien, och roar sig tap
pert med' sin syster, laldy Leqard, 

och hon kommer inte hem på några 
veckor. Jag bad henne komma ner 
till Aden och resa med oss hem, men 

hon sade nej. 
Men — Lassen tvekade — hör 

nu, gamle gosse, du är väl säker pa 
att hon — ä.nniu bryr sig om dug."' 
Det är Väl ingen annan? Tror du, 

som ligger i vagen f det är det, 
Nej. Knappen trotsade alla 

hans ansträngningar, och han lyfte 
på huvudet till sist. Det är inte det. 
Hon är mig trogen i sitt hjärta, det 
är jag säker om, men hon tycker om 

/nöjen och munteriiet, förmodar jag, 
och sätter sig inte in i, hur prövan
de det är för en man att vara i en 

sådan belägenhet. 
— Nå. om hon nu tycker om att 

roa sig lite emellanåt, varför kan 
inte du också få — Cheyne avbröt 
honom hastigt med en avvärjande 

rörelse. 
Det är inte däri det ligger. 

Tror du inte. att jag gärna är med 
om ett ilitet nöje själv emellanåt. 
Det. måtte du väl veta, Lassen. Om 
en flicka visar mig, att hon vill, 
att jag ska flirta med henne — ooli 

vi båda äro fullt medvetna om att 

(ftt. bara är flirt — så säger jag inte 
nej. Det roar henne — na ja, mig 
ned', om du vill — och det är ingen 
kada skedd. Men i det här fallet 

han reste sig odh gick fram till 
den andre — så var det ibovaktigt. 
Hon är inte arv den sorten, och jag 
flirtade inte heller. Från första 
stunden jag såg henne, da hon gick 
ombord i Melbourne, tyckte jag om 
henne — hennes utseende, förmodar 
jag. Och så en dag upptäckte vi, 
att vi hade gemensamma vänner, och 
började säga några iflera. ord till var
andra. än ,som var alldeles nödvän
digt. På det stora hela är det ju 
inte mycket tillfälle till att tala med 
passagerarne, och det är kanske bra, 
som det är. I regel har jag varit 
fullkomligt belåten med statuterna. 
Men med henne var det en annan 
sak. Jag har varit, arg varenda, dag 
över bristen på möjligheter ooh att 
nödgas se henne skratta och prata 
mied vilken idiot som hälst, under 
det. jag måste gå och sköta mitt ar
bete -som en dövstum a'sna. Och nu 
i kväll — nå, jag tappade huvudet. 
Det är allt. vad jag kan säga. 

Lassen funderade ett ögonblick. 

— Apropå, den andra avbröt, han 
hans funderingar — misstänkte hon 
någonting på grund av Perkins få
nigheter? Frågade hon dig något, 
sen jag var gången? 

— Ja, svarade Lassen, och för en 
sekun'd undrade han, om han gjort 
rätt. Hon frågade mig vem "Pop
py" var. Och jag talade om för 

henne — — 
—- Du sa — — 
— Jag sa., att det var namnet på 

den flickan, som du är förlovad ,med. 
Jag menade väl, gamle vän, det låg 
en avbön i tonen — och du förstår 
ju. att hon lätt skulle kunnat få 
reda. på det, Perkins kunde t. o. m. 
gett sig den på att. underrätta, henne 

om det. 
-— Du gjorde rätt, Lassen. C hey-

ne lade handen på den andres axel. 
Hon måiste ju ifå veta det eller åt
minstone gissa sig till det, och det 
var bättre, att du sa det till henne. 
Men — han suckade tungt — vad 
hon måtte tycka jag är för en brac 
ka! Kvinnorna ha en förunderlig 
självbehärskning, Lassen. De kun
na bli från sina sinnen av förskräck
else för en råtta, men då det är nå 

got viktigt, isom står på spel, så är 
de källa som is. Och vi — nå ja, 
det är många män, som gjort sitt liv 
till ett helvete, för att de tappat hu
vudet i det kritiska, ögonblicket. 

Han tog bort sin hand och ryckte 
pä axlarne. 

— Nå, det är över nu. Det tjä
nar ingenting till att dryfta den sa
ken vidare. Jag ska gå nu, och du 
kryper väl till kojs, kan jag tro. 
Jaså, du skriver ibrev. Till din flam
ma förstås. 

— Nej. Det är verkligen +ill min 

mor. 
Ah! Hur står det till med fru 

Lassen? 
— Mycket bra, tack! Ivrig att 

få veta, om jag inte fått nog av mitt 
kringirrande liv och är färdig att slå 
mig ner på landbacken. 

—. Och är du det? 
—. Nej, det tror jag aldrig jag 

kommer att bli. Han skrattade. 
Jaså, du går nu? God natt. 

Det var en strålande vacker mor
gon. då Magnolia långsamt ångade 
in i Marseilles hamn. Det stora, 
guldkorset på Notre Dame de la 
Garde glittrade i solljuset, och ka-
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nom en sådan seger nå tron att det 
ej i ringa grad står oss människor 
fritt att själva välja oss vårt öde 
genom att själva skapa det! Vid 
vår levnads slut skola vi förstå, att 
skörden till sist mognade så som vi 
isådde den. Men då skola vi ock 
tvingas att se, att det icke var nog 
med att vi ville det goda, utan att 
det gäller, i vad mån vi sökt göra 
d;et. 

Arbetet väntar på alla det dag
liga livets fronter — pliktbud kalla 
och .mana. Att hon förstår detta, 
kan människan i handling visa bå
de "ined handen på plogen och med 
slagan på logen och med tankens 
kraft vid sitt arbetsbord". Det ma
teriella goda, som härigenom utvin-
nes, är icke allt. Hur otidsenligt 
det än kan förefalla mången, är dock 
det väsentliga det, att vi på så Sätt 
tillkämpa .oas vissheten att efter för
måga ärliga ha sökt fylla den plats, 
varpå, vi ställts. Skulle icke en så
dan tro hjälpa genom livet in i dö
den. Vetskapen om att vara livets 
ödmjuka — och ringa — tjänare 
skall förhindra oss att falla för fres
telsen till fariseiskt tänkesätt och 
frälsa oss från andligt övermod och 
självgodhet. 

Med varje dag, ;som rinner ut i 
sanden, minskas vår livslängd1. Ack, 
hiuru svårt skall det icke bli att 
lämna denna vackra jord! Men vårt 
hjärta skall hava ro, om vi blott få 
kraft att lyssna till budet att tjäna 
livet — detta bud som innerst bor i 
varje dags gåva. Kan jag detta, 
skall mig intet fattas. Då är allt 
gott. 

Torsten Cederberg. 

Haglund & Svensson 
Kapp- och Pälsvaruaffär 

Etabl. 1871. 
Yallgratan 28. Telefon 1330 

Nyheter för hösten inkomna. 

Stilfulla modeller. Moderna pälsvaror. 
Beställning â Pälskappor emottages. 

|(»samlarnes sjialf. 

a Bärtorget, H 

Härmed riktas en enträgen väd
jan till våra myndigheter att snarast 
möjligt vidtaga åtgärder för att ut
byta den nuvarande platsen för bär-
försäljning vid kajen framför Gam
la Sahlgrenska sjukhuset mot en an
nan och lämpligare. Det är näm
ligen svårt att betrakta detta ar
rangemang att förlägga bärförsälj
ningen till en av stadens livligast 
trafikerade gatuleder såsom något 
annat än ett tillfälligt, men där
för icke mindre olämpligt provi
sorium1. Oavsett obehaget och ris
ken för kunderna att nödgas stå så 
gott som mitt i vägen för körtrafi-
ken och avsluta sina köp, är det. 
hela i 'högsta grad ohygieniskt och 
oaptitligt. 

Vad det betyder att gatans av 
allsköns or enlighet sammansatta 
damm oavbrutet virvlar upp i bär
lådorna av de förbipasserande åkdo
nen, förstås utan ord. Gällde det 
andra och mindre ömtåliga livsme
del än bär, vilka man efter hem
för slingen grundligt kunde tvätta 
ocih rengöra, vore icke saken så kri
tisk. Men hur skall man grundligt 
kunna rengöra ett av millioner 
dammpartiklar och baciller förore
nat lingon- eller blåbärsparti, i vars 
fina, stundom öppna kött dessa par
tiklar och baciller redan hunnit äta 
sig in. Än hopplösare ställer det 

När Ni i höst utrustar 
Edert hem så kom 

ihåg vårt rikhaltiga urval av 

M a t t o r  

G a r d i n e r  

M ö b e l t y  g  e r  

m. m., m. m. 

från de enklaste till de mest ele
ganta kvalitéer. 

K o m  o c h  s e !  

Ni blir alltid nöjd, både med den 
goda varan och det billiga priset, 
vid köp hos 

Carl Johnsson's 
2 Kungstorget 2 

ÄNNU EN MATTUTSTÄLLNING 
,J  Utställningen av orientaliska mattor i  K-On.stkallen anordna vi  i  

Konserthuset på Hed en 

en omfattande utställning av Europeiska mattor 

är erbju des en enastående möjligliet  at t  jämföra den världsberömda orientaliska 

inatt i  11 verk ni  ngen med den europeiska konstens alster .  Utställningen pågår under 

t iden 14 20 september ock omfattar  en riklig sortering av Kidderminster,  Axmiiister ,  

"Wilton,  Velvet ,  Bouclé,  Tapestry,  Smyrnamattor m.fl .  slag 1 ol ika prislägen o.  storlekar.  

Ett  sällsynt t i l lfäl le at t  välja en matta efter  egen smak ock praktiskt  taget  t i l l  

varje tänkbart  pris .  

Utställningen hålles öppen Ll. 12 — 8 Fri entré Telefon 6827 

undcjuist & Co. 

sig med björnbären, som just nu äro 
aktuella, och från vilkas redan kan
ske saftade massa främmande äimnen 
icke effektivt låta avlägsna sig ens 
om bären fullständigt söndertvättas. 

EKSTRÖMS 

•JJrSTMJOL 
Oft.EB/U> KEM.-TEKN. FADR.HC 

G K . U N D A  O  I  S  S S  

När' man tänker på det rena. fas
ta lingonet, sådant man erhåller det 
ute i markerna och sedan ser de till-
sölade, förorenade partier, siom saju-
bjudes iförstår man att något är på 
tok med vår bärhandtering. — Var
för skola vi överhuvud få en god 
svensk vara oss erbjuden i så un
dermåligt skick? Mn även oim vi 
måste finna oss i att lingonens halt, 
på grund av alltför lång upplagring 
i spekulationssyfte eller av andra 
skäl, är sämre än den borde vara, 
kunna vi icke godtaga att varan, till 

följd av olämpligt arrangemang, 
dessutom, också är mera förorenat än 
soim, behövdes. 

Visserligen torde det icke vara så 
lätt iför staden att anvisa lämpliga 
platser för den tillfälliga ibärför
säljningen, men en olämpligare än 
den nuvarande torde näppeligen fin
nas. Och saken är av så stor vikt 
a>tt en ändring ofördröjligen måste 
göras. 

Hur skulle det vara med den rym
liga och för körtrafik tämligen skyd
dade platsen vid Pustervik? Kunde 
icke någon del därav under bärtiden 
apteras till bärborg, och hela platsen 
i övrigt göras något mera tilltalande 
utav än vad den nu är — en upp
lagringsplats för sandhögar och an
nan skräpande materiel? 

Husmor. 

Vår tidning 
flyttar sin redaktion och expedition 

Ull nya lokaler den 30 sept., näm

ligen till Götabergsgatan 2, hörnet 

av Parkgatan. 

SWALANDERS 
o KAFFE, * 

KUNQSOAT. 17. tel 3658 mSGAT.13.TEL 5167. | 
^BJOARM/ME 132-133 NILS ERJlSQNSQAT. J»J 

PATENTERADE 

Spara tid. — Färdigkokta på 3 à 4 min. — Spara bränsle. 

OBS.I VAR HYGIENISKA FÖRPACKNING. OBS.! 

HÄR OCH DÄR, 

Någon i ett sällskap .anmärkte på 
att de bättre situerade icke längre 
i likhet med äldre generationer utöva 
någon välgörenhet. 

Denna uppfattning beror på en 
felsyn. De gåvor man förr i tiden 
frivilligt gav till de fattiga återfin
nas i våra dagar — på skattsedeln. 
En betydande del av skatterna kom
ma icke .blott de verkligt fattiga till 
godo som understöd eller försörjning 
utan även de mindre inkomsttagarne 
i form av fri skolundervisning åt 
barnen, gratismåltider i skolorna, 
bidrag till sjukkassor och en massa 

andra saker. 
Vad våra förfäder gå-vo till de 

fattiga var endast en bråkdel av vad 
skattedragaren av i dag utbetalar till 
dam. Våra förfäder välsignade® för 
sitt goda hjärta och sin givmildhet. 
Ingen hjälp mottagande i våra dagar 
ägnar skattedragaren en tacksam 
tanke. Man tackar i stället "parti
et", "ledningen". 

Orientaliska mattor. 
Vi bringa i åtanke den rika och 

utomordentligt vackra utställning a.v 
äkta orientaliska mattor som firman 
Ferdinand Lundqvist £ C:o anord
nat i Göteborgs Konsthall vid Göta
platsen. Utställningen, som under 
den gångna veckan samlat ett mycket 
istort antal intresserade besökare, 
hålles öppen till och mtd den 20 
sept. 

ÅNGBAGER.I a B. 

R O S E N L U N D S  
B R Ö D  
Glöm ej  

att ni hos A. MAGHJSS0\ 

Bazar Alliance 55, gör de fö/ 

delaktigaste inköp av koiiser 

ver och rökt lax m. m 

Vid inköp av minst 6 askar sill,„i" 
mngar lemnas 10 % rabatt. — För 
varor garanteras. TP, Pr|ma 

• 45 7o 
Ingång till butiken närmast frn„ 

Bazargatan. 

Smålandskräftor 
bäst och billigast hos 

Hansson & Silfverstrand 

JEÜLWSO, ,5 38o 

A l / * ̂ * ff 

Bazargatan 8. — 

Tilldragande är alltid 
ett friskt utseende ' iw 
bäst genom dagligt 
den b al s ami sk a 0ch v%7 
rande YvY-tvålen. ö 

Pris 1 krona. 

A.-B. YvY-Fabriken, Ystad. 

BREVLÅDA. 
L. E. Vi tacka för intresset oeit 

hänvisa till artikel i föreliggaD(]e 

nummer. 

G—e H—II. Hur gärna, skulle 
icke hela redaktionen samfällt och 

personligen vilja trycka Er hand! 

Både för blommorna ocih. de mån® 
nya! 

W—a. Vi tyckte inte idet! För
låt oss! 

'Crossword". När Ni inte stavar 
lektion med is och Morse med1 två r 

så välkommen igen. Men helst då 
före semestern nästa sommar. 

Syster Elisabeth". Frågan haï 

flera gånger varit på tal, men måst 

falla igen, då det varit omöjligt att 

erihålla någon samstämmighet i upp

gifterna. Men finns, trots detta, en 

verklig bakgrund för densamma 

skulle sannolikt mycket kunna vin

nas genom en grundlig prövning och 

utredning. 

E—a. W—n. Björkhaga, Ofull

ständig adress uppgiven. Y. g. med

dela omg. postadressen. 

Människan är samhällets urbild. 
Den enskildes utveckling är mönst
ret för samhället. 

J. W. Dräper. 

B L Å  P O R T E N  
D r o t t n i n g g a t a n  2 9  

l:sta klass Frukost-, Lunch= & Middags-
restaurant samt Caféservering. 

öppet även söndagar. 

Vällagade rätter för avhämtning^» 

Hrla JVIjöUt 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 — 

jen var redan ifylld av ide vanliga 
musikanterna, gatumånglarna, akro
bater, dansande barn. 

Klockan nio gick Kitty ned för 
landgången åtföljd av en lascar*),, 
som bar hennes däcksstol och gitarr-
fodral. Hon hade träffat Lassen 
ett ögonblick och 'sagt farväl, men 
av Cheyne syntes ej ett spår. Och 
fast hon endast önskade råka honom 
för att kunna straffa honom, tillin
tetgöra honom med en blick, ett ord, 
kände hon sitt mod sjunka, då han 
uteblev. Den förskräckliga natten 
hon genomgått hade lämnat sina 
spår. Hon hade nästan fruktat för 
ett imöte med! Lasisen, för att hans 
skarpa blick skulle iläsa historien i 
hennes ansikte. 

Ty Owen, Cheyne hade öppet 
skymfat henne. Så betraktade hon 
saken med ungdomens vanliga över
drift. Hon hade trott, att han me
nade allvar, och han hade endast 
lekt med henne. 

Aldrig, sade hon sig passionerat, 
då hon såg den uppgående solen fär
ga himanel och hav skarlakansröda, 

Indisk sjöman. 

aldrig mer skulle hon bli så bedra
gen. Ingen annan man skulle nå
gonsin få orsak att tro henne beredd 
och villig att bli. lekt med, kysst, 
till sport, till tidsfördriv. 

Att det var just denne man, som 
så hade missförstått henne, det var 
den ömma punkten. Hon vred sig 
av blygsel i sin trånga bädd, då 
hon tänkte på hans ord, hans blick, 
när 'han kysste henne. Och hon be
slöt, att om hon någonsin skulle 
imöta Owen Cheyne igen, så skulle 
hon låta honom umgälla hundrafalt 
vad han låtit henne lida. 

Då hon gick över kajen efter sin 
hyttkamrat, vände hon sig nästan 
ofrivilligt för att kasta en sista blick 
på Magnolia. 

Hon hade skarpa ögon, och hon 
såg Lassen ännu stå där insvept i 
sin långa rock, där hon sagt honom 
farväl. Han vinkade med sin mössa 
åt henne, och hon vinkade med han
den till svar. 

Och då fick hon se Owen Cheyne 
stå ensaim däruppe på övre däcket. 
Han såg efter henne; fast det var 
så långt avstånd emellan dem, kun
de hon ej misstaga sig därpå. 

Men hon vände sig bort utan on 
hälsning eller tecken till igenkän
nande. 

ANDRA KAPITLET. 

—; Herr Fraser, sade fru Lind
say i en högtidlig ton, som kom den 
unge mannen att brista i ett muntert 
skratt, vi stå i den största tacksam
hetsskuld till er. Om ni inte hade 
kommit till vår räddning, hade be
stämt fröken Ramney och jag bli
vit mördade av de där rysliga ara
berna. 

— Det är nog inte troligt, sade 
den amge mannen alltjämt leende. 
Men det är inget tvivel om att ara
berna är i ett överretat tillstånd för 
närvarande, och det var otur, att ni 
skulle stöta ihop med processionen, 
soim var på återväg från Hamid 
paiscihas grav. Det är mycket starka 
skäl att tro, att han i själ och hjär
ta var en glödande revolutionär, som 
sådde ut hat mot oss bland popu-
lasen. Regeringen tycktes inte fästa 
mycken vikt vid hans göranden och 
låtanden, men jag är tämligen säker 

om att om han hade fått leva-, så. 
skulle de blivit tvungna att skänka 
honom uppmärksamhet till sist. 

—* Men varför _ skulle hams död 
göra dem så bittra mot oss? frågade 
Kitty Romney, som tillsammans 
med den talande och fru Lindsay 
var stadd på färd genom Kairos ga
tor i en snabbt framglidande "ara-
beah". Vi hade ju ingenting att 
göra med den saken. 

—' Jo, men det är just vad de in
billa sig, sade den unge mannen has
tigt. De påstå, att eftersom1 deras 
älskade pascha dog vid så unga år 
soim trettiotvå eller tre, så är det all
deles tydligt, att hans död på något 
hemlighetsfullt sätt förorsakats av 
hans fiender, engelsmännen. Jag 
antar de tilltro oss gåvan av det on
da ögat eller något dylikt. 

1—i Verkligen. Men det förefal
ler nästan otroligt —. 

—• Inte om du tänker på scenen 
nu i kväll, sade fru Lindsay bety
delsefullt. Jag är viss om att hade 
inte herr Fraser kommit, Kitty, så 
skulle de där uslingarna gjort slut 

på oss. 
Kitty kunde ej återhålla en lätt 

rysning vid tanken på deras även
tyr. 

Hon och hennes vän hade tillbragt 
eftermiddagen i bazar er na, som äro 
så lockande för engelska ögon. De 
hade glömt tidens iflykt, under det 
de valde bland glittrande scarves, 
smakade på den klibbiga men utsök
ta turkiska konfekten, läppjade på 
bl ek gult persiskt té ur små glas och 
läto sig bestänkas med diverse gan
ska varierande parfymer av köpmän
nen, som sälja orientaliska rosen-
eller jasmin essenser i långa, förgyll
da glasrör. 

Så förtrollande voro alla dessa nya 
isyner och dofter, att de båda damer
na hade dröjt sig kvar, tills de 
plötsligt fingo se, att solen hade gått 
ner, och att mörkret ej var långt bor
ta. I vanliga fall skulle detta ej 
haift någon betydelse, men just då 
de svängde av in på Mouskigatan 
för att gå hem, råkade de möta en 
procession av fanatiska muhamme
daner, som gjort en pilgrimsfärd till 
den fyrtio dagar gamla graven, där 
den döde paschan vilade, han som 
varit för infödingarne av något oför
klarligt skäl en idol, en hjälte, en 
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag 

från gatan.  Av —e. 

pen gamla gården. Av Hedda Key-
; Rasmussen. 
i Wv. Av .Ragna Peters. 

innanför grindarne. Av S. L. 
där och Där. 

|»QU skall hedra din fader och din 
moder". Av Frigga Carlberg. 

Kvinnan som uppfinnare. 
Reparation. Av Moll 
Kaffeservisen. Av Louise Bergh. 
Allahs vilja. Boman av Kathlyn Rhodes. 

UtlandsKrönika 
i sammandrag. 

fetisch — och, som de hoppats, 
framtida ledare i nödens stund. c 

soim folkets sinne redan vax i Jäs 

ning av undertryckt hat mot^ ® 
makt, .som regerar deras land, så ^ 
de de ej behövt mer än åsynen 

två engelska turister på den 9 

ma gatan, för att elden, som 0 ^ 
under askan, skulle slå ut i u 

Huruvida hopen verkligen ^ . 

vågat skrida till h,amd:grip^n det. 
är ej så gott att avgöra, j 
var inget tvivel om deras 
hållning, -och de båda c an 
belägenhet var allt annat an ^ 

lig, där de sågo ,sig °®f^rnatiker, 
flock .uppretade arabis . . 
som trängde sig allt närma 
dem i den hastigt tilltagande skj 

ningen- (Forts). 

GYNNA VÅRA 
annonsorz* 

medelst inköp! 

Folkförbundsförsa.mlingen i Genè
ve har under den gångna veckan 
med all iver fortsatt sitt arbete. 
Under den långvariga nu slutförda 
debatten om den föreliggande årsre-
dogörelsen har intresset samlat sig 
kring det genom Englands motstånd 
dödsdömda. Genèveprotokollet om sä-
kriiet, skiljedom och rustningsbe-
gTänisning, till vilket världen knutit 
sitt hopp om en varaktig fred. Un
der det att man på inånga håll be
klagat att protokollet fått ett sådant 
öde och hoppats på dess återupp-
ståndelse, har man på andra håll re
solut velat stryka det från Folkför
bundets program för att i stället sö
ka få fram andra, lättare genomför
bara. förslag. En rätt stor oöverens-
siämmelse synes i detta hänseende 
råda inom den höga församlingen 
och möjligheten av samförstånd och 
samarbete ganska liten. Den fran
ska pressen är på åtskilliga håll rätt 
frän i tonen. Man skriver o:m "cir-
fcusrapptågen i Genève" och om ' den 
tynande populariteten hos Folkför
bundets plenarf örsamling' '. 

Förbundets anseende kommer att 
på ett ödesdigert sätt skadas, om 
ryktet besannas att den engelsk-tur-
kiska tvisten om Mossulområdet 
skall undandragas förbundsrådets av
görande för att i stället lösas på den 
gamla diplomatiska förhandlingsvä
gen. Detta skulle visa att stormak-
terna., när det gäller deras intressen, 
icke vilja avhända sig sin bestäm-
nianderätt, sin handlingsfrihet och 
s'n makt. Folkförbundets roll som 
skiljedomare i internationella tvis
ter hlir under sådana förhållanden 

®ycket anspråkslös. 
Hur spänd situationen med hän-

*yn till Moissulfrågan är visar det 
'semorandum' .engeläka regeringen 
avlåtit till Folkförbundet rörande en 
•let turkiska åtgärder i vissa delar 
av det omstridda området. Tur-
kißka regeringen har därifrån avhyst 

inåt Turkiet .dirigerat betydan-
^ kontingenter av den kristna be
folkningen. Detta antagligen för 
att hindra demi från 'att vid en even-
liell folkomröstning uttala sig till 
forman för England. Den turkiska 
Iegeringen har undvikande svarat, 

de engelska siffrorna ifråga om 
*våflgsförflyttade kristna äro allt-
för överdrivna. 

En del engelska tidningar undra 

om Mossiulfrågan verkligen är av så

dan vikt, att England för dtess skull 

skall taga risken av ett krig med 

Turkiet, en möjlighet som icke är 

utesluten. 

Tyskland har i dagarne mottagit 

inbjudan till den sedan länge plane
rade ministerkonferensen i 'Säkerhets

frågan. Det tyska svaret är, när 

detta stkrives, icke känt. De ledan
de politiska partierna stå icke eniga, 

i 'säkerhetsfrågan. De tysk-natio

nella (konservativa.) äro icke benäg

na. att gent emot ententemakterna 
göra. lika stora eftergifter som de åt 

vänster stående partierna synas be

redda till. 
Under det att man i Genève talar 

om skiljedom och fred nationerna 

emellan rasar imed ursinning våld

samhet det ojämna kriget i Marocko. 
De franska kanonerna utspy sin eld 

över landets egna innebyggare och 
de franska stridsflygarne göra långa 
raider inåt landet för att bombarde

ra och från jordens yta utplåna de 
obefäisitade infödingebyarnedär endast 

kvinnor och barn befinna sig. De 
lysande franska segrar som rappor
teras synas nncler sådana förhållan

den måttligt ärofulla.. 

från gatan. 

FRÅN KVINNÖVÄRLDEN. 

Göteborg har fått sitt första 

kvinnliga idrottsförbund. Förbun

dets verksamhet kommer huvudsak
ligen att inriktas på fysisk fostran 
genom vandringar, orienteringar 

samt idrottsliga lekar och fri idrott. 

Tävlingar komima däremot att be

gränsas till ett mindre antal. 
I den vid förbundets bildande till

satta interimsty reisen invaldes d:r 
Einar Lillie, gyimnastikdirektören In

ga Rosengren, d:r Gärda Lidforss af 

Geijerstam, fröken Karin Hedén och 

rektor Gösta Malmgren. 

Kinesiska tankar. 
Yi citera, några kinesiska visdoms

ord som stå sig även inför en väster

ländsk prövning: 

De åtta dårskaperna. 

Att glömima bort att man skall 

dö. 

Att taga hövlighet för vänskap. 

Att tro att bortlånade pängar äro 

säkra. 

Att vänta belöning för att man 

gör sin plikt. 

Att tro att en rik man betraktar 
en mindre inkomsttagare som sin 

jämlike. 

Att iskriva vers. 
Att känna medlidande med be

dragare. 
Att resa med stort bagage. 

Septembermorgon. 
Över gatulivet råder den nvbegyn-

nande dagens hets. Spårvagnarna, 
fyllas, fotgängarna skynda på sina 
steg, alla ila till .sitt. 

Över en av gatulederna kommer 
en ung arbetare. I ena handen bär 
han sina verktyg, vid den andra le
der han en liten pilt. Sin son. 

Det är icke många meter från den 
den ena trottoarkanten till den an
dra. Men hur mycket kan ej in
träffa, innan man passerat dem. 

Detta skedde så svindlande has
tigt. Ett förfärande brak. Ett ljud 
som om en huvudskål spräcktes. 

På gatan ligger den unge arbe
taren utsträckt — barhuvad, orörlig 
såsom livlös. Handen har släppt 
sitt grepp kring verktygen, som 
spritts vida omkring. Från bakhu
vudet sipprar en tunn blodström. 
Ett barns vilda gråt höres. Några 
meter därifrån ligger en kullvräkt 
motorcykel och bredvid den, utsla
gen som en handske, en brunklädd 

motorman. 
Allt har gått så ofattbart, plöts

ligt. Åskådarna stå förstenade. Så. 
reser motonmannen sig, yrvaket, mö
dosamt. Hans första blick, för
skrämd, förtvivlad, gäller den han 
kört över. Denne ligger fortfaran
de 'stilla, precis som han föll. med 
bakhuvudet mot stenläggningen. 

— Jag körde inte fort, säger motor-
mannen såsom avibedjande till dem 
som skyndat till. Han svävar på 
.målet. Vad betyda ord mot det 
faktum att där ligger en överkörd 
människa, soim kanske aldrig skall 

vakna mer. 
—• Det gjorde ni, svarar en upp

rörd röst ur hopen. Ni ökade far
ten där vid hörnet. Jag såg det. 
Ni kör som galningar allihop. 

Den överkörde ligger fortfarande 
stilla. Marken färgas röd under 
hans huvud. Vid hans sida står en 
liten pys med händerna tryckta mot 
ansiktet och gråter hjärtslitande. 

—' Pappa — pappa— ropar han 

miellan snyftningarna. 
Det är hans far som ligger där. 

Han förstår att något förfärligt har 
hänt honom, eftersom han ej reser 
sig, ej hör eller bryr sig om hans 

gråt. 
Människor samlas. De äro alla 

bröder och systrar i olyckornas 
stund, vilja alla hjälpa. Den över
körde lyftes upp mot trottoarkan
ten, ett första förband lägges, man 
rmo-er efter ambulansen. 

Den lille gråter som om hjärtat 
duille brista. Och plötsligt, när han 
ingen tröst får av fadern, springer 

han storgråtande hem till mor. 
Hon får slaget alldeles oförberedd. 

Den gamla gården. 

För några minuter sedan såg hon 
mannen gå ut genom dörren, ung, 
stark och glad. Hur hade hon inte 
skyndat sig för att få hans arbets
kläder tvättade och fina till veckans 
första arbetsdag. Och så ligger han 
nu överkörd därute på gatan. 

Hon springer som hon går och 
står. Benen bära. henne knappast. 
I fjärran hör hon redan ambulansens 
klocka ringa. Den låter som en 
dödsringning för hennes öron. O. 
G.ud, Gud, Gud ! 

Folkhopen viker, när hon komimer. 
Här har hon högsta rätt. En gri
pande scen utspelas. Den tränger 
till allas hjärtan, bleker alla kinder, 
kommer många ögon att tåras. Alla 
förstå att något onaturligt skett. 
Att det är fett offer för det menings
lösa som ligger där — att det är 
ett. namnlöst, otröstligt lidande som 
vrider sina händer mitt ibland dem. 

Ett par kvinnor fatta stödjande 
om den olyckliga. Hon har hittills 
varit stum, men nu, då hon ser ma
ken blodig, omlindad, halvt medvets
lös lyftas in i ambulansen ropar hon 
högt av smärta. Hon ville rusa ef
ter honom in, vara honom nära, hål
la hans blödande huvud mot sitt 

bröst.... 
Men dörrarna, stängas. Den svar

ta, vagnen gungar mjnkt och ljudlöst 
bort — ur hennes åsyn. bort från 
hennes klagorop. 

Hon vacklar fram mellan stödjan
de kvinnoarmar — till ett hem, som 
icke längre är ett hem — till en 
dag, som hon icke vet vad den skall 
komma att innebära. 

Motorcyklisten står ensam kvar i 
klungan av människor. Han är lik
blek och uppskakad. Han har be
vittnat en scen som bränt sig in i 
hans själ. som sitter där som ett 
blodrött imärke och ropar om skuld. 

Hur har det tillgått? Han vet det. 
knappast. Det var bara hans re
kordtid — denna rekordtid, som 
hittills varit hans stolthet, och som 
han undan för undan präseat ned 
till ett minimum -— som krävde ett 
offer till sist. Han har fällt en 
människa på sin väg. Hädanefter, 
det känner han oklart, kan han kö
ra hur fort. han vill, han skall dock 
icke köra ifrån samvetskvalen. 

—e. 

ADA RYDSTRÖM. 

De sex bästa sakerna. 

Arbete, bön, kamp, vandring, 

bröd, sömn. 

Tre stora saker. 

En båt isom icke kantrar. 

En god hustru. 
En trogen vän. 

Två stora saker. 

Ett trofast hjärta och dygd. 

En stor sak. 

Äran. 

Det finns många gamla värdens 
omdaning till nya nu till dags, som 
man ser kanske med hopp, oftast 
med undran, ej så sällan med «miss
tro, men det finns också gamla vär
dens totala förintelse, som griper 
med den sorg dödsförintelsen gör. 
Jag menar de gamla herregårdarnas 

snara avskrivning. — 

Råka de ligga inom storstädernas 
pereferi är deras .saga all. Lik en 
vämjelig lupus krypa och kräla 
kåkstäderna över de gamla, gårdar
nas åkrar, ängar och skogar. Jorden 
göres oduglig till brödsäd, kreaturen 
försvinna och i det Sverige, som på 
1870-talet hade jordbruk till huvud
näring, har nu städernas industriali
sering slukat tredjedelen av dess 

folk. 

Och ödehemmanen växa — de 
modärna arbetarnerverna orka icke 
nled att odla dem. Det svenska örat 
lyss icke längre till ödemarkens 
gråt — det har icke tid — för bio 
ocih jazzmusiken i "närsamhällena"! 

Och där dessa ej räcka till utåt 
landsbygden, där efterträdas de av 
något som. kallas "egendomarnas 
styckning i småbruk", ty herregår-
darna framför allt vill man till livs. 
Småbrukarstugor och villor tränga 
sig allt närgångnare fra:m till deras 
husknutar. I bästa fall degraderas 
de själva till s. k. "bättre familje
pensionat med antika möbler". 

Men det finns också landskap 
kvar i Sverige, där man ännu aktar 
traditionen, de gamla herregårdar
nas, att hålla själva jorden i helgd 
och vördnad. Ett sådant är Små
land — där iman på sina ställen kan 
få se ett stenrös vid varje hösåte. i 
en backe! Där ligga de ännu ooh 

drömma, de vita. låga husen, i ro 
och 'Stillhet —• vid insjöarnas lum
miga stränder. Dit ner bör man 

ställa stegen. 

Men det måste betonas: det vill 
långt större offer till nu för tiden, 
än förr, att behålla sin gård. Nu 
sköter ingen gård sig själv, som man 
ansåg förr — när man låg trefjär
dedelar av året vid riksdagen eller 
på vägarna i offentliga ärenden! 
Men vad de sega, viljestarka små

länningarna än smädats för. för 
bristande offerkraft ha de icke smä

dats. De kunna, med orden om
vända, ärligt tillägna sig Goethes 
bekanta: "som jag vill, vad jag 
skall, kan jag allt. vad jag vill". 

Det är blott i Småland man träf
far på en sådan gård soim Hammar-
skjöldarnas Tuna, som i 300 år till
hört samma släkt, och tyckes ämna 
fortsätta — med sin skara unga Ham-
marskjöldar som sluten livvakt 
kring familjeklenoden. Den dag 
som i dag är. är det nog den enda 

i Sverige. 
Men det finns andra, med ej fullt 

-å höga antal: Nordenfalkarnas 
Blekhem t. ex. och Rydströmarnas 

Segersgärde. 
Och härmed ha vi just hunnit till 

den gamla frökens gård. 
Ja, gammaldags är den, så det 

räcker, leende och fager — omsusad 
av underbara jätte ekar, som bära 
personliga namn: "hovkamrerns-" 
eller "grevinnans-" eller 'Ackes ek'' 
— och av andra jättar bland trä
slag — ligger den bokstavligen vid 
havets barm, en havets skänk. 

Därav den bördiga jordmånen. 
Landet höjer sig här en fot på fem
tio år och halvön mellan Gamleby-
viken ocih Gudingen där Segersgär
de ligger, har en gång varit en eller 

flera öar. Den historiska åldern 
är icke så dålig heller — ty nu är 
det fullt bevisat genom Ture Heder-
strömis geografiska belysning av 
fornsagor och Eddakväden att just 
här är platsen där Tjustkonungen 
Hagbart följdes i döden av sin Sig
ne. Gårdens högsta, berg, där sista 
vård k åsen flammade 1719, nu Örn
berget kallat, dominerande båda de 
ovan nämnda Östersjövikarna, kal
lades fordom Habardsklint "där 
två kungabarn, Itillfölje olycklig 
kärlek, haver ibragt sig om livet" 
soim sägnen lyder. Gården, som 
1381 hette Sigharsgierde. bar detta 
namn efter Signes fader Sighar —• 
ooh det av Safcse omnämnda Hœr-
vic är det nuvarande Härvik i Ö. 
Eds socken ooh en höjd och ett vad
ställe vid Vindån i Ö. Ed heter 
Håk-klova eller Hakeklova — lika 
med Hakes hålväg. kallad så efter 
Hagbards broder Hake. soun hämna
des broderns död med1 ett slag, där 

Sighar stupade. 
Vare härmed huru soim hülst, ehu-
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