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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, * 
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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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Blusen 

skaä, för att kunna, 
tvättas om och om igen 
och ändock se fräsch ut 

tvättas med 
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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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ru ctet hänger tillsammans med de 
allra .senaste förökningarna, angåen
de platsen för Bråvalla slag, så trä
der gårdens namn, ur sagans dun-
kalhöljdia skymnning klart i dagen 
med Bo Jonsson Grips 1381. Då 
förvärvade den långfingrade riks-
drotsen verkligen i ärligt köp "tju
gu alnar jord i Sigharsgierde i Yes-
tervifcs socken för femtighe mark 
svenska pengar". Säljarna voro av 
folkungaätt och det var deras mor-
möris Ingdborg Måneskölds arvegods 
de sålde. 

Detta fcöpebrev på pergament för-
varais ännu i den gamla frökens 'scha
tull ! 

Sen vandrade gården genom Bo 
Jonssons dotter Sidonias giftermål 
in i Léwenhauptska ätten ooh lades 
«under deras stora gods Casimirälbor.g 
sam avelsgård. Därifrån kom det 
1844 genom köp i hovkamrer Ryd
ströms ägo ocih gick sedan i arv till 
'hans brorson, (brukspatron C. Ryd
ström', den gamla frökens far. 

Om man kan säga att ur ord spin
nas människoöden på lång sikt så 
kan man säga det om gårdar också. 

Efter [brukspatron Rydströms 
långa sjukdom och död gällde det 
rädda den hårt skuldsatta gården. 
Som "räddare" fanns blott en då i 
allt dylikt oerfaren, litterär dotter 
fröken Ada Rydström, vilkens bild 
återefinnes här ovan. 

Men till: hennes hjälp trädde en 
vän fram, som ett ord förskaffat 
henne. Det var på den tiden den 
gamla fröken var ung och glad. Hon 
oclh några andra ungdomar hade 
ordnat en fest. Då de subskribera-
de bidragen skulle räknas befanns 
det att de deltagande varit. 79 — 
men de betalande 78. "Asch, det. 
kan väl inte vi hjälpa, det gör väl 
ingenting!" »utlät sig en av arrangö
rerna. 

"Kan aldrig kamma ifråga! sva
rade vår unga fröken, rätt iskall va
ra rätt", med samma omutliga rätts
känsla, som gör att hon nu nekar 
betala grindslants-tullen där några 
smarta smålandsungar etablerat ett 
olagligt grindstä ngn i ngsgeschä ft på 
hennes väg. 

Bland de lyssnande befanns den 
vän, som aldrig glömde detta ytt
rande ocih isom då det gällde för henne 
att mista eller behålla den kära, 
gaimla gården, gav henne det erfar
na stöd, hon behövde. 

Först att skaffa köpare till den 
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stolta storskog, som ännu utgör går
dens finaste tillgång. I den fanns 
räddningen. 

Men den skulle stämplas — och 
räknas — av ärliga, händer. 

Dock frökens valspråk var just 
det ovan citerade, och som hon ville, 
vad hon skulle, så kunde hon det 
också. På med storstövlarna och 
den korta, grova kjolen fick vår 
unga dam i en farlig hast! och ut 
i skogen att egenhändigt räkna och 
stämpla sina träd, i snö och storm, 
i. ur och .-kur, höi^t soim vinter. Ooh 
bevakade noga att icke ett träd, 
som kunde förstöra gårdens utseen
de fick fällas. På iså vis lärde hon 
känna sin skog, hon blev inte lätt 
att lura. En spekulant reste däri
från helt snopen med orden: "Hen
ne ska en inte göra. affärer med, hon 
vet ju var vart träd växer i skogen"! 

Eller ock ficik hon stiga upp kloc
kan tre på morgonen i sin vagn för 
att möta en. kreaturskännare som på 
marknaden i Ed skulle hjälpa hen
ne köpa dragare eller ladugårdsbe
sättning — och det trots att fadern 
avrått henne tre saker: "marknader, 
auktioner och ting". Men det gäll
de den kära gamla gårdens liv och 
då drog inte sömnen längre och rå
det fick lämpa sig efter omständig
heterna.. 

Hennes arbetsmetod blev på så vis 
först och sist koncentration. — Det 
har visat sig alltid vara en av vä
garna till framgång. Det blev så 
också här, ty den gamla fröken räd
dade verkligen sin gamla gård. 

Så gingo åren under träget, upp
offrande arbete. Dag efter dag satt 
hon på isin kontorsstol «och förde 
böcker och betalade själv ut folkets 
löner eller gick med sin rättare över 
ägorna., genom. ladorna och inspek
terade varje detalj av lanthushåll
ningen. Ja, nere i mejeriet ystade 
hon ostarna egenhändigt när så be
hövdes. Uppe i herrgårdisbyggning-
en, där modren förde spiran, filam-
rade vävstolarna, ty ända sedan hov
kamrerns tid var det tradition och 
lag att allt. i vävnad- och ,bandslöjd 
skulle göras av gårdens folk. Ock
så är än i dag det gamla proppfullt 
av gaimla husgeråd, man knappt vet 
användningen för. Jo, gamla frö
ken vet; man behöver bara fråga 
om något, så är det som att låta en 
minnenas speldosa stilla och vackert 
klinga fram sin gamla, spröda me
lodi. 

Så de åldrats tillsammans, hon 
och gården, passande varann som 
hand till handske. Nu går hon liv
lig och vithårig, följd av sin lika 
vita och livliga lilla spets bland 
trädgårdens vackra blomster och 
sällsynt sköna frukter — .och gläds 
i sin levnads afton åt jordens tack
samma, ymniga skördar. 

Nu har hon också länge haft tid 
att ägnia sig åt sitt andra stora livs
verk: "Boken om Tjus-t" i sex iband, 
som gjort henne till de gamla Tjust-
gårdarnas hävdatecknare och som 
bygdeforskare vida berömd utöver 
T justs gränser. Men det iir ett ka
pitel för sig. 

Sålunda liar hon kommit att stan
na hela sitt liv i sin bygd1. Tillfäl
len till resor ooh större kontinental 
utbildning ha många, gånger bjudits 
henne i unga år. Hon har dock i 
avgörandets ögonblick, ej kunnat be
sluta sig. Än har det varit en far 
att följa på hans affärsresor som 
tolk och sekreterare, än en sjuk mor 
att vårda. Och iså, som en djup or
gelton, djup isom havets sorl mot 
hennes stränder, kärleken till den 
samla gården. 

T i l l k ä n n a g i v a n d e .  
Sedan jag nu överflyttat min verksamhet till nya loHaler 
o c h  d e r j ä m t e  p å  m å n g a  k u n d e r s  ö n s k a n  ö p p n a t  

S a l o n g  f ö r  d a m f r i s é r i n g  
rekommenderar jag mig i ärade kunders åtanke och åberopar mig på min 
mångåriga välkända praktik i medic, härbehandling, rationell huvud-
massage, ansiktsbehandling (även enl. Dr Dys metod). Försäljning av 
såväl egna, välkända preparater som Dr Dys ansiktsvätten, hudcre-
mer, hårvatten m. m. 
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Hn>. 
En av mina närmaste ogifta släk

tingar har dött. Ett rikt dödsbo 
har stått i tidningen. Många, många 
pängar och myöket, mycket antikvi
teter. 

Annars var det icke något märk
värdigt med den bortgångne. Jag 
brukade som barn få en blank 25-
öring av honom varje gång jag var 
på besök. Men en gång fick jag 
ingen. Det var en stor missräkning. 
Jag neg ocih tog adjö flera gånger, 
men gick icke. Jag hoppades näm
ligen att han skulle komimia ihåg 
slanten. Just denna, gång önskade 
jag den så intensivt. Jag hade näm
ligen redan gjort upp att jag skulle 
köpa ett syskrin för den av en av 
mina lekkamrater, som skapat sig en 
viss ryktbarhet ibland oss genom att 
schackra. bort sina ibättre begagna
de leksaker till mindre bemedlade 
jämnåriga. Jag var kanske just 
icke mindre bemedlad, men hade al
drig ägt ett syskrin. Och detta skrin 
var alldeles särskilt underbart. Ett 
blått skepp stävade fram över ett 
rosenrött hav på dess lock. Det 
gjorde ingenting att gångjärnen voro 
sönder och nyckeln borta. Jag hade 
förälskat mig i det skrinet oclh skul
le få det för 25 öre. 

Men jag fick som sagt aldrig 25-
öringen. Efter sjunde eller åttonde 
nigningen måste jag gå — tued grå
ten i halsen och missräkningen i 
hjärtat. Flickan, som skulle sälja 
skrinet till mig, hade idagen förut 

varit min bästa vän och promenerat 
runt skolgården med mig med sin 
arm under min. Nu sålde hon skri
net till en annan för 10 öre ocli såg 
icke åt mig mer. 

Ja, den gången var det bara 25 
öre. Nu gäller frågan många, många 
pängar. Och jag har under dessa 
dagar fått lika många, många vän
ner. Folk, som inte tittat åt mig 
förut, le plötsligt solsfcensleenden 
emot mig, skaka hjärtligt mina hän
der ooh erinra mig om gemensamma 
minnen. Bjudningar rägna, på kort 
och veckor i förväg. Min speceri-
handiare har plötsligt fått blicken 
öppen för att jag är en kund med 
utvecklat sinne för delikatesser, min 
pälshandlare låter mig förstå att 
etablissemangets dyrbaraste saker och 
obegränsad kredit istå till mitt för
fogande, och mitt hembiträde visar 
mig ett sinnelag som tänkte hon med 
tiden att dela min grav. 

Folk ringa, dagligen i telefon ooh 
höra hur jag imiår. Mitt hälsotill
stånd har plötsligt blivit en aktuell 
fråga. Utan egen förskyllan eller 
värdighet har jag liksom ryckts upp 
till ett annat och högre plan, där 
det är rätt angenämt om också en 
smula strävsamt leva. Min gamla 
miljö, som jag trivs förträffligt med 
och skapat mig själv, duger nämli
gen icke mer. Jag måste flytta! 
Jag måste skaffa mig större våning, 
andra möbler, ny garderob, bil, som
marställe. Jag är jiu rik! 

Men det går med arvet som det 
gick med 25-öringen. En dag stå 
min avlidne släktings testamentaris-
ka bestämmelser i 'tidningen. Rubb 
och stubb har gått till donationer — 

Det har gått henne, isom Storgår
dens diktare: 

"ser jag djupt i dalen då 
gården, mitt bo och näste, 
-ville jag aldrig slå 
vingarna ut över höjder blå. 

ville med! starka rötter få 
djupt i jorden mitt fäste." 

Ska vi kalla det en gammalmo
dig syn på livet, detta? Eller — 
det verkligt unga, är idet inte just 
det, som hunnit verkligt åldras? 

Hedda Key-Rasmussen. 
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sjukhem, stipendiefonder, en fattig
gård i hemsocknen ! 

Jag har ju underrättats förut och 
besvikelsen blir lindrig. Ingen sär
skild önskan går i kvav med den. 

Men mina vänner känna visst 
missräkningen så mycket mer. Jag 
ser långa ansikten, långa näsor och 
besvikna nackar. Nackar mest. Te
lefonen är i ett enda slag stum. värl
den är som utdöd. 

Specerihandlaren skickar helt pro
saiska ispeoerier, pälsvaruhandlaren 
demonstrerar realisationsvaror, som 
måste betalas kontant, och mitt hem
biträde synes definitivt ha övergivit 
tanken på gemensam minnesvård. 

Jag är ingens bästa vän. Jag 
känner mig isom en krok som mistat 
agnet. Stimmet är borta. Alla i 
ett trollslag försvunna, såsom den 
lilla falska lekkamraten, vilken vän
de mig ryggen, när jag icke fick 
25-öringen. 

Livet upprepar sig. Allt går igen. 
Men bara inte min rike onkel gör 
det skall jag vara nöjd och glad 
ändå. 

Ragna Peters. 

Edert vardagsrum må vara aldrig 
så smakfullt mölblerat; saknas den 
rätta iinoleummattan i den rätta fär
gen, blir helhetsintrycket lidande. 
"Linopeters", Kungsportsplatsen 2, 
bjuder största urvalet. 

Vreden är en feber i hjärtat, en 
värk i huvudet, en glöd i ansiktet, 
ett svärd i handen, en storm i alla 
sinnen. 

Jeremy Taylor. 

Innanför 
grindarne. 

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

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

Söndag. 
Solen lyser bländande ned på de 

"dödas stad", på blommor, vårdar 
ooh kors. De höga träden susa sak
ta —• så sakta. Människorna van
dra stilla fram — ingen ropar, skrat
tar. Tystnadens ängel står liksom 
mitt ibland dem med fingret tryckt 
mot deras .mun. 

Stilla, sällsamma stad! Hit ha 
människorna burit sina hjärtan, sina 
förhoppningar. Varje kulle, varje 
vård, är en historia om kärlek och 
återseende. Blomman på graven — 
det är mänsklighetens evighetshopp. 
"Han är icke död, han sover . . ." 
Vi äro icke för, evigt skilda — vi 
återses. 

Ack, så många namn, så många 
tårar, så många blommor! Så myc
ken kärlek. Så starkt, så oförgäng
ligt hoppet om detta något bortom 
livet. Om brustna bands återkny
tande i en annan värld. 

Den eviga kärleken. Evig som 
livet självt. 

Där ligger en sällsam grav. På 
vården under en porträttrelief står 
endast ett kvinnonamn. Ett romerskt 
kvinnonamn — ingenting mer. Re-

r» 

Nadco färgar alla tyger tvSttai. 
Kan användas till såväl källvattens^ 
ning som kokning. Begär be^U • g" 
på kallvattensfärgning hos Eder han? 
lande eller hos Aktiebolaget »«a 
Göteborg. Tel. 20365. «adeo, 

S ft7 det meâ 

Alltid utsökt vackra i 

Vasa Blomsterhandel 
Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314—10365. 

Filial: Vasagat. 21. Te,. 5481. 

MERKUR-HALEN 
använd enligt bruksanvisningen 

giver ett storartat resultat. 
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liefen visar en ung kvinnas fina 
mjuka profil. Hon kunde ha jordats 
nyss — blommorna stå så prunkan
de och friska. Hela graven iir som 
en blomsterdröm. Men hon har tro
ligen vilat här länge. Kanske i 
många år. Inga i stenen inhuggna 
data ge upplysning. Det ovanliga 
förnamnet ger ingen vägledning. 
Det är blott: ett namn. En kvinnas 
namn. 

Vem var hon? — En älskad. 
Vem är han som vårdar denna 

grav så kärleksfullt? — En sak

nande. 
Han dväljes måhända någonstä-

des därinne i de levandes stad. Men 

när han skall möta den älskade är 

det till en grav han går. 
Vilken sällsam grav! Man anar 

en hel historia under dessa tri*-"1 

blommors jublande röda prakt. — 
historien oui ett minne som aldrig 
bleknat, om en kärlek som aldrig 

dött. „ 
Träden susa sakta — sakta. Over 

deras kronor strålar himuielens a 

valv. Öppet — vidöppet som e« 

oändlig port, mellan dödens oo 

vets land. T 
S. i-

En nästan döv ooh för sia ^ . 
het ooh obillighet känd hyresgäs 
finner sig en dag hos sin 'h11*5 

och fordrar desperat en del nj^a 

onödiga förändringar i sin 

och 

våning-

När värden avslår ropar hyresg 

ten högljutt och uppbragt. 
— Jag trodde jag hade att g 

med en fin karl. „ ^ 
Varpå v är d'en böjer sig 

kallbio digt ropar i hans öra ti 
— Det trodde jag också. 

Det är ekonomiskt 
att hos oss köpa Gardinf'j ^ ^ 

ullstyger, 
våra 

Möbeltyger, därför 

väl tio gånger så länge, som en gottköpsvara. xnsktf 
Precisera eodh.tsfiUl vad N"»» , Prover sändas. 

K O N S T F L I T E N ,  G ö t e b o r g  

tillverkningar bevisüg 

illt vad Ni °n: 

G:la Högfsk°laC 

Offentliga nöjen. 

5tora Teatern. 
Varje afton kl. 8: 

Operett 

Sista valsen. 

3 aktier av Oscar Straus. 

Xorensbergsteatern. 

Varje afton kl. 8: 

En romantisk ung dam. 

jjoniedl i 3 akter av Martinez Sierra. 

L i l l a  T e a t e r n .  
Varje afton kl. 8. 

Dubbelexponering. 
T ustspel i 3 akter av Avery Hopwood. 

Bilj. kl- 12—2 och efter kl. 6. Tel. 7760. 

Veckan 21/9—27/9 
Kl. 7 o. 9 e. m. 

Söndag kl. 6, 7,45, 930. 
Barnförbjudet. 

palladium 
I pOLA NEGRI i "Primadonnan" 
BlALTO 

"Jörgen Bangs äktenskap" 
En film om Spritsmugglare och äventyr. 

I huvudr. Knut Almar o. Agnes Peterson. 

Slutrealisation! 
1 anledning av affärens upphörande ut-

säljes inneliggande lager av Papper, Ku-
verl, Blyertspennor m. m. till mycket låga 

^Försäljningen sker i såväl_ större som 
mindre poster från mitt lager Östra Hamn
gatan 20. 

C. I. SJÖBERGS EFTR. 
Hilda Sjöberg. 

Ccatcr. 

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

Slopa kaffet och drick 

CAP 

KAKAO 
rtain alforpacijiingnr d 1Q0 çz a500gn \ 
allDttrkaa aobdsta fudbnogna knkaoberer I 

utan ùJbais au oarksn kand. oamljdkrkrJkahu: 
Ven som smakat CAP KAKAO 

dricker den sedan daçiigen. 

fulla och ined intresse motsedda, ny
heter har inlett sin 'verksamhet med 

spanskt lustspel "En romantisk 
dam". Det är ingen märkvär

dighet men präglat av ett gott och 
älskvärt humör och äger åtskilliga 
effektfulla scener. Alla mera bety
dande roller fingo ett ypperligt utfö
rande. Vi nämna namnen Elsa Carl
son, Tekla Sjöblom. Eddy Gumpert 
och Gösta Cederlund mèd en liten 
reservation för den sistnämnde — 
varför, måste man fråga, alla dessa 
grimaser som vanställa hans ansik
te och lägga sig hårt på åskådarens 
nerver? 

Lilla teatern har gjort ett av sina 
vanliga lyckade förvärv i det roliga 
lustspel Dubbelexponering" som nu 
står på programmet. Pjäsen är ame
rikansk, med amerikansk fart och 
amerikanska effekter. I den goda 
ensemblen står hr Werner som den 
främste. 

Det är helt säker icke lätt för en 
teaterledning att bestämma sig för 
det program, som skall inleda en ny 
•säsong. Tre fyra månader ha gått 
sedan kontakten med publiken bröts 
av den vackra våren. I vilket hu
mor befinner sig väl denna ganska 
oberäkneliga publik just nu? Läng
tar den efter de stora sakerna eller 
det lättare godset? Man tycker sig 
•«e teaterledningarne en smula råd
villa- höja fingret för att söka utfin
na åt vilket håll publikamaken blå
ser. T detta fall synes Gröteborgs-
teatrarne ha kommit till en och sam
ma uppfattning, nämligen att pub
lik ens önskningar gå i riktning mot 
det ljusa, det glättiga, det roman
tiska. 

Stora, teatern har inlett sin säsong 
<meå Oiscar Straus' operett "Sista 
valsen", en i denna genre verkligt 
angenäm bekantskap att göra. Mu
siken är melodiös, klingande och lek
full, många av sångparti erna ä ga ett 
inslag av äkta känsla och handling
en är dramatiskt väl uppbyggd. Av 
de uppträdande tilldrog sig Inez 
Tvöhler i egenskap av debutant det 
•största intresset. En vacker, väl ut
bildad röst, ett naturligt väsende och 
yttre fägring tillförsäkrade den unga 
sångerskan en obestridd framgång 
med rika löften för framtiden. Herr 
Karl Kinch fann sig som alltid in
nesluten i publikens hjärtliga bevå
genhet vilken även, igenkännande 
oeh välkomnande, riktade sig mot-
Carl Bareklind. — Publiken var 
fulltalig och entusiastisk. 

Lorensbergsteatern, sam på sitt 
vinterprogram har en hel del värde-

Blograferna. 

Den med högt spända förväntning
ar motsedda Sjöströms-filmen "Han 
som får örfilarna", vilken under den 
gångna veckan för fulla hus givits 
å Palladium och Hialto, blev en ny 
stor seger för den berömde och i en 
mycket hög klass för sig stående 
svenske filmregissören. På ett glän
sande sätt har han här för den vita 
duken tillrättalagt Leonid Andrejeffs 
djupt siktande tragedi. I nästa vec
kas program å Palladium får man 
återse den berömda filmskådespeler-
sfcan Pola Negri, "Primadonnan" och 
å Rialto en händelserik äventyrs
film, "Jörgen Bangs äktenskap". 

(Eftertryck lörbjudes.) 

"Du skall bedra din fader oel) 
din moder". 
Av F RIGGA CABLBERG. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie 

nan 

Rar och Där. 
Den kända danska sfcriftställarin-

fru Thit Jensen, vars skarpa 

ooh rutschiga penna huserar på Po
litikens "damsidor", skrev nyligen 

en artikel om "Tankens Krafter". 

Däri förklarar hon bland annat att 
det isvenka ordet "ofrälse ' betecknar 
"män vilka stodo under påvedomets 
d. v. is. en fingerad Guds förban

nelse.. 
Det låter ju kuriöst för oss svens

kar som veta att "ofrälse" betyder 

rätt och slätt "icke adlig". 
Men imå vi icke förhäva oss! De 

svenska översättningarne av danska 
böcker och artiklar innesluta ofta 

fruktansvärda missuppfattningar. 
Vi påminna om "Den sikinsyge gre
ven", översatt till "Den skinnsjuke 

(i st. för svartsjuke) greven". "Ba
ronen var ifört kjole", övers, till 

"Baronen var klädd i kjol 
frack), "Den syge ma.nglede kraef-
ter", övers, till "Den sjuke mangla

de kräftor" (i st. för saknade kraf

ter) o. s. v. 

I The Nation förekom nyligen 
en liten notis om ett sammanträf
fande i en annan värld mellan AVod-
row Wilson ooh Moses varvid den 
senare frågade om det var samme 
Wodrow Wilson, som i levande livet 
varit president i U. S. A. Då mr 
Wilson medgav detta, uttryckte 
Moses sitt djuna beklagande över 
hans öde. "Det finns ingen män
niska jag beklagar iså mycket som 
Er", slutade han. På mr Wilsons 
fråga om anledningen, svarade Mo
ses: "Var det inte Ni som misslyc
kades så totalt i Era 14 punkter?" 
var.på herrarna skildes åt. Men så 
stannade imr Wilson ooh ropade 
Moses tillbaka med frågan: "hur 
han lyckats med de tio budorden?" 
Skada att han icke tillade: "Var det 
icke ett Ni glömde? Faderns plikt 
mot barnen, nämligen". 

Hur skulle världen, .månne ha 
sett ut vid det här laget, om fjärde 
budet haft en annan lydelse, eller 
varit fullständigare, så att även de 
äldres skyldigheter emiot barnen ingå 
i medvetandet. Det heter: "Du 
skall hedra din fader och din mo
der". Ooh därpå följer löftet: "på 
det det dig imå väl gå ooh du må 
länge leva ,på jorden". 

Det är först Kristus som uttalar 
orden: Låten barnen komma till 
mig. 

En pedagogiskt .intresserad man 
besökte vid ett examenstillfälle en 
skola på landet och kom att under 
samtalet med läraren om undervis
ningsämnena nämna ordet "moral", 
och möttes av det häpna, svaret: 
Moral? "Men detta är ju en gass
skola? Det är endast i flickskolor 
undervisning i moral meddelas '. 

Detta är ju en något egendomlig 
självbekännelse och den förklarar 
viss mån den dubbelmoral som ra
der i vårt. samhälle. Moralen för 
kvinnorna! Och 'för männen 
vad? Nu få vi väl antaga att den 
ovan citerade läraren använde ordet 
moral i en något inskränkt bemär
kelse, ty de tio budorden måste han 
ju i alla fall försöka inpränta, hos 
islina lärjungar, hur manligt deras 
intellekt är. I ett av huden heter 
det: 'Du skall hedra din fader och 
din moder". Men hur tillämpas 
exempelvis senare delen av detta bud 
av somliga lärare? Låt mig anföra 
några fall. 

De gamla kyrkofäderna sade vis-
(i st för I ser ligen många fula ord om "kvin

nan", men de hade dock en viss 
försyn för henne som mor. i mot
sats' till den taktik våra dagars 
skriftlärde följa. 

Att yttringar av ringaktning för 

Köp alltid hos Kvinnornas Tidnings annonsöret! 

Gynna eder tidning och 

sprid den bland vänner! 

SWALANDERS 
o KAFFEL * 

KUHGSGAT. T7. TEL 3658 mS6AT.13.ut 5167. J 
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kvinnan just nu äro särskilt skar
pa, är ju lätt förklarligt. Så länge 
han levde i okunnighet, tyst och 
förnöjsam med sin lott — åtmins
tone tyst — var hon ofarlig soon 
konkurrent rörande de förmåner 
kunskap och medborgarrätt medfö 
ra. Nu har hon smakat frukten på 
kunskapens träd ooh därför har så 
mycket blivit annorlunda, 

Man har väl knappast rätt att 
vänta att genomsnittsmannen med 
alla sina medvetna och undermed
vetna känslor ooh föreställningar om 
manlig överlägsenhet djupt rotade 
inom sig, skall vara hågad att er
känna kvinnan som sin like. Vi få 
ioke döma våra motståndare alltför 
hårt. De äro endast människor och 
till på köpet okunniga i frågan det 
gäller. I stället få vi som en motvikt 
erinra oss att vi ha en ständigt väx
ande skara av anhängare, vidsynta 
och upplysta män. sam understödja 
ocih uppmuntra oas i arbetet för 
större, social rättfärdighet. De se i 
den s. k. feminismen icke en strid 
mellan imän och kvinnor, utan en 
strävan efter fredligt, kamratligt 
samarbete till vårt. släktes och vårt 
lands bästa. Detta ger mod och 
kraft. 

Mien — det finns ett område, där 
det manliga oförståndet känns bitt
rare än på något annat och där kon
sekvenserna äro .särskilt ödesdigra, 
Låt hån och smädelser hagla i pres
sen, låt herrar lärare, från profes
sorn till folkskolläraren på möten 
och i riksdagen tala hur föraktligt 
:som helst, om kvinnors intelligens, 
dugliglheet och människovärde — 
men — håll skolan fridlyst, skona 
gossarna, de blivande medborgarna 
att höra skym:fände tal oim ".mor 
därhemma". 

Tillfredsställelsen att få såra henne 
är alltför dyrköpt. Genom att i sko
lan undergräva gossens aktning och 
förtroende för moderii berövar ni ho
nom lians bästa stöd i de strider 
soim möta honom ute i livet. — Har 
du ingen far? Jag gillar inte in
tyg av fruntimmer. — Med tårar i 
ögonen och rodnande av harm, tar 
gossen upp papperet som läraren 
kastat på golvet. Det är med blyg-
isel och förtrytelse han i. hemmet 
framför ärendet. Sådana ord om 
mor! 

—- Du behöver inte malla dig, 
Lilly, säger en gosse till sin syster 
som visar sig i studentmössan hon 
nyss förvärvat, lektor X. sa i dag 
i klassen, att "en kvinna kan aldrig 
nå iså långt, sam männen i lärdom, 
duglighet eller konst. I ett sällsynt 
fall kan det ju hända att hon ut
märker sig;, men då beror detta fe-

SIDEN o. YLLETYGER 
,9/nr sortering. SIDENHUSET 

ncmen på en naturens hemlighet, 
som man inte ännu lvckats utfors
ka." 

Denna historia är för dagen. 
—' Ni vet väl, poikar. yttrade en 

annan lärare, att nu ha kvinnorna 
fått politisk rösträtt? Tycker ni det 
passar för sådana hönor? 

Frågan upptogs olika av gossar
na. Med fnitter oeh skratt av som
liga, med förtrytelse av andra, bero
ende på den miljö de levde i. Om 
nu läraren genom honom närstående 
kvinnor fått denna uppfattning, har 
han dock ingen rätt att generalisera 
sin erfarenhet inför barn anförtrod
da åt hans ledning och fostran. 

I min ägo finns ett duskussions-
protökoll från en samskola i en 
större stad, kvarglömd i Lydia 
Wahlströms broschyr "Den svenska-
kvinnorörelsen", som läraren lånat 
av. ordföranden i stadens F. K. P. 
R., enär han var lika okunnig i frå
gan som gossarna. En av yngling
arna var, enligt protokollet, mot
ståndare till saken — i detta fall 
pol. rösträtt — emedan "kvinnan 
är mannen underlägsen i intelli
gens", en annan därför att "hon är 
för vek", en tredje därför att hon 
inte kan göra värnplikt — hon tål 
nämligen inte att se blod, trodde 
han. En fjärde pojke hade hittit på 
det kvinnans uppgift är att sköta 
hemimet och att hennes förnämsta 
egenskap är -— efterlåtenhet. 

Exemplen må avslutas med ett 
brevkort, funnet i min brevlåda och 
undertecknat: En klok 12-åring. 
Han varnar allvarligt mig "och de 
andra fruntimren" för att syssla 
med sådant sam vi inte begriper och 
besvär oss att inte ta platser från 
'männen som skola försörga hustru 
oeh barn". — (Hans nitiske lärare 
har tydligen ingen tid övrig för un
dervisning i ortografi). — 'Det var 
mycket bättre förr i världen", slutar 
den världserfarne 12-åringen. innan 
f r u n t i m m e r  l a g t .  s i g  i  s å  m y c k e t  a f 
färer". 

Första verkan av en sådan skri
velse är ju ett gott skratt. Men 
detta intryck övergår snart till del
tagande. Stackars gosse! A ilfcet 
dåligt iriflytade ligger icke bakom 
tilltaget att skriva något sådant. 
Och vilken fara för de ungas fra-a 
tid innebär icke detta, systematiskt 
inympade frö av ringaktning för 
kvinnan! Och äro dessa ungdomens 
inpiskare dessutom fosterlandsvän 
ner, göra de sig skyldiga till dubbel 
synd. "Hedra din fader och din 
(moder att dig må väl gå och du må 
länge leva i landet", heter det. Kär
leken till fosterlandet är oupplösli-
gen förknippad med kärleken till 
hemibygden. till hemmet, till far och 
mor, till det språk de tala, till de 
läror de ge. Den som i den unge 
awssens sinne söker fläcka modern.-
•bild, gör sig skyldig till en fönbry-

I telse. 

Bemärk! 
våra enastående 
billiga priser å 

Elektrisk i 
i Armatur 

Alla nyheter för 
hösten inkomna. 

Rosenlunds 
S Bosättningsmagasin 
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John Ruskin skriver i The 
Queen's Gardin, att "den mans hjär
ta. är illa skyddat, om hans själs 
pansar icke är flätat av en kvinnas 
hand". 

Det är vanligen modern som har 
uppgiften att samla sitt eget väsens 
finaste trådar och tvinna dem sam
man under dagar och nätter i långa 
år, i arbete och lek, i vaka och dröm, 

ångest vid sjukbädden, i tankar 
och ord, tills tråden blir stark nog 
att duga till rustning åt den hjälte 

mänsklighetenis befrielsekamp, som 
hon drömt att hennes gosse en gång 
kall bli. Hon vet att bilden av-

mor är en del av vapenstyrkan — 
han var for stserk, der stod Kvin-

der bag ham". 
Skam vare den som av manlig få

fänga söker fläcka denna bild. 

I dessa tider är tvätten för ett 
stort hushåll en ansenlig utgifts
post. Linneduken på barnens fru
kostbord kan mycket väl utbytas 
mot en vaxduk från 'Linopeters", 

K u n gs p o r t s ] 11 at sen 2. 

En ny vän är som' ett nytt vin; 
låt honom bli gammal och pröva ho

nom sedan. 
Th. G. von Hippel. 

Knut Hins Hemslöjd 
KORSOATAN 8. Telefon 101 18. 

M ö b e l t y g e r  billigt. 

(Efter t ryck e j  

t i l lå te t ) .  

Med ensamrätt 
för Sverige. 

Hllal)$ villa. 
Av K AT H LYN RHODES. 

Översatt av Sigyn Frydén. 

Det fanns ingen vagn till hands, 
S ( w i  d e  k u n n a t  h o p p a  u p p  i ,  o c h  f ö r  

övrigt, var den levande muren näs-

tan för tät för att t. o. m. en ara-
beah skulle kunnat bana sig väg 

genom den. Kitty var purpurröd 
av harm och förskräckelse, hennes 
väninna blek av rädsla, då en eng-

clsk röst talade till dem i lugnande 

*°u och hiopen motvilligt drog sig 

tillbaka, för att släppa fram en ung 

®an med en stadig dragoman i sitt 
kölvatten, till vilken han tycktes 

giva någon hastig befallning. 
Denne yttrade hastigt i myndig 

några ord på arabiska, ocih fast
än de båda engelska damerna ej för-
stodo fl et la ispråk, märkte de med 

stor lättnad effekten av hans yttran
de. Saken var i själva verket den, 

att dragomanen på tillsägelse av 

den snabbtänkte unge mannen hade 

underrättat infödingarne, att de bå
da kvinnorna ej voro engelskor alls 

utan oskyldiga, franska undersåtar. 

Och eftersom deras förmodade brit

tiska nationalitet hade varit själva 
roten och upphovet till demonstr a-

tionen, så hade hopen inget annat 

val än att motvilligt dra sig tillba

ka ooh låta. turisterna passera. 
Det var om denna mästerliga 

krigslist, som Kitty talade efter ett 

ögonblicks paus i samtalet. 
Så kvickt av er att låta oss 

gälla för fransyskor! Hur kunde ni 

vara .så snabbtänkt i ett sådant ögon

blick? 
Ja, jag vet inte. Han log 

blygsamt. Jag hade inte tid att sät

ta ihop en bättre lögn. Lyckligt
vis gick det i Hassan ögonblickli-

gen. 
Det var då en välgärning, sa

de Celia Lindsay med eftertryck. 

Apropå, herr Fraser, jag hoppas ni 

vill komma och äta middag med oss, 

om ni inte är upptagen på annat 

håll i kväll. Yi bo hos Shepheards, 
fast endast till «m måndag, tyvärr. 
Har ni lust att komima? 

— Med förtjusning! sade I raser 

öppenhjärtigt. Men är ni säker på 
att jag inte kommer till besvär? 

Efter det obehagliga äventyret i 
kväll, så kanske ni hellre borde va

ra i ro, fru Lindsay? 
—• O nej, kom, jag ber er! Celias 

hjärtlighet var oemotståndlig. Och 
efter middagen kunde vi kanske fara 
ut någonstans, om här är någonting 

sevärt. Vi ha endast varit här nå
gra dagar för att fylla ut en veckas 

väntan, men jag ska säkert komma 

tillbaka till Egypten igen. 
Då de sutto vid middagsbordet i 

matsalen på det berömda, hotellet 

en halvtimme senare, så gjorde han 

ett förslag. 
— Skulle ni ha någonting emot 

att resa ut till Mena House efter 

middagen och se sfinxen i månske

net? Det är fullmåne, och om ni 

inte har varit där —. 
Vi ha varit ute på dagen, 

sade Celia, men inte på kvällen. 

Ooh jag antar, att det verkligen äi 

mödan värt att fara ut och se den. 

—- Säkert. D. v. s. det tycka nog 

de flesta. För min del — han små
log —• dyrkar jag sfinxen vid alla 

tider på dygnet, natt som dag. 
Kitty vände sig till honom med 

snabb förståelse. 
— Känner ni det så? Det gör 

jag också. Jag kan inte förstå, hur 
någon skulle kunna bli besviken pa 
henne — men det blir visst somliga 

människor. 
— Vänta, tills ni får se henne i 

kväll, sade Fraser. Då kommer ni 
att undra över den saken så mycket 

mer. 
Sedd vid skenet från de elektriska 

lamporna i det stora klart upplysta 
rummet visade sig deras räddare va

ra en mörk yngling på några och 

tjugo med lockigt svart 'har, mörka 
ögon och ett behagligt am också icke 

strängt taget vackert ansikte. Han 
var lång och välväxt, och Kitty gav 

akt på, att hans händer voro långa 

och smala med fina, känsliga konst

närsfingrar. 
Under middagen berättade han i 

förbigånde, att han var i Kairo för 
att ta skizzer för en stor tavla, och 

han blev helt entusiastisk, da han ta

lade om solskenet, färgerna och be

lysningen i landet. 
— Vi ha haft otur med solned

gångarna, sade Celia Lindsay. En 
dag knogade vi upp till citadellet, 
för att vi hade hört, att det var så 

storartat därifrån — utsikten, me
nar jag — och om ni vill tro mig 
eller ej, det blev bara några få röda 

skyar och ingen efterglöd alls. 
— Det var ju för illa. Han 

skrattade. Och om ni reser pa mån
dag redan, så har ni inte mycket 

tillfälle att få se en riktigt vacker 

solnedgång. 
— Tänker ni stanna länge? 
— Nej, jag måste ge mig av om 

ett par veckor, sorgligt nog. Men 

jag har också föresatt mig att kom

ma igen en dag. 

Då de gingo ut ur matsalen, stöt

te Fraser plötsligt ihop med en ung 
man, vilkens accent tillkännagav, 

att han var amerikan. 

— Nej men, F raser, dyker du upp 

här? Du bor väl inte på det här 

hotellet, eller hur? 

— Nej, jag har ätit middag här 

bara. Hade inte väntat att fa råka 

Varit här dig i Egypten, Hall. 

länge? 
— Två vecknr. Reser i nästa 

vecka. 
Nu kommer Grekland näst i min 

resplan, och sedan kommer turen till 
Frankrike, Spanien och England. 
Men hör nu —- är det där fru Lind

say? Och fröken Ramney? Visste 
inte, att de hörde till dina vänner? 

— Känner du dem? Kam och 

prata med dem, vill du inte det? 
Vi ha. först i dag iblivit bekanta, 

— Hum, du tycks stå på ganska 

god fot med dem, sade amerikanen. 
— Ja, jag tror, att jag ska gå 

och tala med dem. Råkade dem i 
Palestina, ser du — och de äro folk 

av den rätta sorten också. 
Fru Lindsay log mot nykomlingen 

och bad honom sluta, sig till deras 

expedition till pyramiderna. 
— Det. kan ni lita på att jag gör, 

var hans svar. Tröttnar aldrig på 
att se sfinxen, ser ni. Det hör just 

inte till det vanliga att få se en sak, 
som fanns till för några tusen år se
dan — innan någon i Europa, hade 

så mycket som en aning om Ame

rikas existens. Men säg, hur ska 
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ru ctet hänger tillsammans med de 
allra .senaste förökningarna, angåen
de platsen för Bråvalla slag, så trä
der gårdens namn, ur sagans dun-
kalhöljdia skymnning klart i dagen 
med Bo Jonsson Grips 1381. Då 
förvärvade den långfingrade riks-
drotsen verkligen i ärligt köp "tju
gu alnar jord i Sigharsgierde i Yes-
tervifcs socken för femtighe mark 
svenska pengar". Säljarna voro av 
folkungaätt och det var deras mor-
möris Ingdborg Måneskölds arvegods 
de sålde. 

Detta fcöpebrev på pergament för-
varais ännu i den gamla frökens 'scha
tull ! 

Sen vandrade gården genom Bo 
Jonssons dotter Sidonias giftermål 
in i Léwenhauptska ätten ooh lades 
«under deras stora gods Casimirälbor.g 
sam avelsgård. Därifrån kom det 
1844 genom köp i hovkamrer Ryd
ströms ägo ocih gick sedan i arv till 
'hans brorson, (brukspatron C. Ryd
ström', den gamla frökens far. 

Om man kan säga att ur ord spin
nas människoöden på lång sikt så 
kan man säga det om gårdar också. 

Efter [brukspatron Rydströms 
långa sjukdom och död gällde det 
rädda den hårt skuldsatta gården. 
Som "räddare" fanns blott en då i 
allt dylikt oerfaren, litterär dotter 
fröken Ada Rydström, vilkens bild 
återefinnes här ovan. 

Men till: hennes hjälp trädde en 
vän fram, som ett ord förskaffat 
henne. Det var på den tiden den 
gamla fröken var ung och glad. Hon 
oclh några andra ungdomar hade 
ordnat en fest. Då de subskribera-
de bidragen skulle räknas befanns 
det att de deltagande varit. 79 — 
men de betalande 78. "Asch, det. 
kan väl inte vi hjälpa, det gör väl 
ingenting!" »utlät sig en av arrangö
rerna. 

"Kan aldrig kamma ifråga! sva
rade vår unga fröken, rätt iskall va
ra rätt", med samma omutliga rätts
känsla, som gör att hon nu nekar 
betala grindslants-tullen där några 
smarta smålandsungar etablerat ett 
olagligt grindstä ngn i ngsgeschä ft på 
hennes väg. 

Bland de lyssnande befanns den 
vän, som aldrig glömde detta ytt
rande ocih isom då det gällde för henne 
att mista eller behålla den kära, 
gaimla gården, gav henne det erfar
na stöd, hon behövde. 

Först att skaffa köpare till den 

r \ 
PÄRLOR 
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i modern infattning fördelaktigast 
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stolta storskog, som ännu utgör går
dens finaste tillgång. I den fanns 
räddningen. 

Men den skulle stämplas — och 
räknas — av ärliga, händer. 

Dock frökens valspråk var just 
det ovan citerade, och som hon ville, 
vad hon skulle, så kunde hon det 
också. På med storstövlarna och 
den korta, grova kjolen fick vår 
unga dam i en farlig hast! och ut 
i skogen att egenhändigt räkna och 
stämpla sina träd, i snö och storm, 
i. ur och .-kur, höi^t soim vinter. Ooh 
bevakade noga att icke ett träd, 
som kunde förstöra gårdens utseen
de fick fällas. På iså vis lärde hon 
känna sin skog, hon blev inte lätt 
att lura. En spekulant reste däri
från helt snopen med orden: "Hen
ne ska en inte göra. affärer med, hon 
vet ju var vart träd växer i skogen"! 

Eller ock ficik hon stiga upp kloc
kan tre på morgonen i sin vagn för 
att möta en. kreaturskännare som på 
marknaden i Ed skulle hjälpa hen
ne köpa dragare eller ladugårdsbe
sättning — och det trots att fadern 
avrått henne tre saker: "marknader, 
auktioner och ting". Men det gäll
de den kära gamla gårdens liv och 
då drog inte sömnen längre och rå
det fick lämpa sig efter omständig
heterna.. 

Hennes arbetsmetod blev på så vis 
först och sist koncentration. — Det 
har visat sig alltid vara en av vä
garna till framgång. Det blev så 
också här, ty den gamla fröken räd
dade verkligen sin gamla gård. 

Så gingo åren under träget, upp
offrande arbete. Dag efter dag satt 
hon på isin kontorsstol «och förde 
böcker och betalade själv ut folkets 
löner eller gick med sin rättare över 
ägorna., genom. ladorna och inspek
terade varje detalj av lanthushåll
ningen. Ja, nere i mejeriet ystade 
hon ostarna egenhändigt när så be
hövdes. Uppe i herrgårdisbyggning-
en, där modren förde spiran, filam-
rade vävstolarna, ty ända sedan hov
kamrerns tid var det tradition och 
lag att allt. i vävnad- och ,bandslöjd 
skulle göras av gårdens folk. Ock
så är än i dag det gamla proppfullt 
av gaimla husgeråd, man knappt vet 
användningen för. Jo, gamla frö
ken vet; man behöver bara fråga 
om något, så är det som att låta en 
minnenas speldosa stilla och vackert 
klinga fram sin gamla, spröda me
lodi. 

Så de åldrats tillsammans, hon 
och gården, passande varann som 
hand till handske. Nu går hon liv
lig och vithårig, följd av sin lika 
vita och livliga lilla spets bland 
trädgårdens vackra blomster och 
sällsynt sköna frukter — .och gläds 
i sin levnads afton åt jordens tack
samma, ymniga skördar. 

Nu har hon också länge haft tid 
att ägnia sig åt sitt andra stora livs
verk: "Boken om Tjus-t" i sex iband, 
som gjort henne till de gamla Tjust-
gårdarnas hävdatecknare och som 
bygdeforskare vida berömd utöver 
T justs gränser. Men det iir ett ka
pitel för sig. 

Sålunda liar hon kommit att stan
na hela sitt liv i sin bygd1. Tillfäl
len till resor ooh större kontinental 
utbildning ha många, gånger bjudits 
henne i unga år. Hon har dock i 
avgörandets ögonblick, ej kunnat be
sluta sig. Än har det varit en far 
att följa på hans affärsresor som 
tolk och sekreterare, än en sjuk mor 
att vårda. Och iså, som en djup or
gelton, djup isom havets sorl mot 
hennes stränder, kärleken till den 
samla gården. 

T i l l k ä n n a g i v a n d e .  
Sedan jag nu överflyttat min verksamhet till nya loHaler 
o c h  d e r j ä m t e  p å  m å n g a  k u n d e r s  ö n s k a n  ö p p n a t  

S a l o n g  f ö r  d a m f r i s é r i n g  
rekommenderar jag mig i ärade kunders åtanke och åberopar mig på min 
mångåriga välkända praktik i medic, härbehandling, rationell huvud-
massage, ansiktsbehandling (även enl. Dr Dys metod). Försäljning av 
såväl egna, välkända preparater som Dr Dys ansiktsvätten, hudcre-
mer, hårvatten m. m. 

Mia Liljefors, Ex. massör 
Olof Wijksgatan 2 (hörnet av Södra Vägen). Tel. 60420. 

âfeiitpp/ager lektionerna i pianospel och 
musikens teori. 

ealercfalczn 19 telefon tZ03 

Hn>. 
En av mina närmaste ogifta släk

tingar har dött. Ett rikt dödsbo 
har stått i tidningen. Många, många 
pängar och myöket, mycket antikvi
teter. 

Annars var det icke något märk
värdigt med den bortgångne. Jag 
brukade som barn få en blank 25-
öring av honom varje gång jag var 
på besök. Men en gång fick jag 
ingen. Det var en stor missräkning. 
Jag neg ocih tog adjö flera gånger, 
men gick icke. Jag hoppades näm
ligen att han skulle komimia ihåg 
slanten. Just denna, gång önskade 
jag den så intensivt. Jag hade näm
ligen redan gjort upp att jag skulle 
köpa ett syskrin för den av en av 
mina lekkamrater, som skapat sig en 
viss ryktbarhet ibland oss genom att 
schackra. bort sina ibättre begagna
de leksaker till mindre bemedlade 
jämnåriga. Jag var kanske just 
icke mindre bemedlad, men hade al
drig ägt ett syskrin. Och detta skrin 
var alldeles särskilt underbart. Ett 
blått skepp stävade fram över ett 
rosenrött hav på dess lock. Det 
gjorde ingenting att gångjärnen voro 
sönder och nyckeln borta. Jag hade 
förälskat mig i det skrinet oclh skul
le få det för 25 öre. 

Men jag fick som sagt aldrig 25-
öringen. Efter sjunde eller åttonde 
nigningen måste jag gå — tued grå
ten i halsen och missräkningen i 
hjärtat. Flickan, som skulle sälja 
skrinet till mig, hade idagen förut 

varit min bästa vän och promenerat 
runt skolgården med mig med sin 
arm under min. Nu sålde hon skri
net till en annan för 10 öre ocli såg 
icke åt mig mer. 

Ja, den gången var det bara 25 
öre. Nu gäller frågan många, många 
pängar. Och jag har under dessa 
dagar fått lika många, många vän
ner. Folk, som inte tittat åt mig 
förut, le plötsligt solsfcensleenden 
emot mig, skaka hjärtligt mina hän
der ooh erinra mig om gemensamma 
minnen. Bjudningar rägna, på kort 
och veckor i förväg. Min speceri-
handiare har plötsligt fått blicken 
öppen för att jag är en kund med 
utvecklat sinne för delikatesser, min 
pälshandlare låter mig förstå att 
etablissemangets dyrbaraste saker och 
obegränsad kredit istå till mitt för
fogande, och mitt hembiträde visar 
mig ett sinnelag som tänkte hon med 
tiden att dela min grav. 

Folk ringa, dagligen i telefon ooh 
höra hur jag imiår. Mitt hälsotill
stånd har plötsligt blivit en aktuell 
fråga. Utan egen förskyllan eller 
värdighet har jag liksom ryckts upp 
till ett annat och högre plan, där 
det är rätt angenämt om också en 
smula strävsamt leva. Min gamla 
miljö, som jag trivs förträffligt med 
och skapat mig själv, duger nämli
gen icke mer. Jag måste flytta! 
Jag måste skaffa mig större våning, 
andra möbler, ny garderob, bil, som
marställe. Jag är jiu rik! 

Men det går med arvet som det 
gick med 25-öringen. En dag stå 
min avlidne släktings testamentaris-
ka bestämmelser i 'tidningen. Rubb 
och stubb har gått till donationer — 

Det har gått henne, isom Storgår
dens diktare: 

"ser jag djupt i dalen då 
gården, mitt bo och näste, 
-ville jag aldrig slå 
vingarna ut över höjder blå. 

ville med! starka rötter få 
djupt i jorden mitt fäste." 

Ska vi kalla det en gammalmo
dig syn på livet, detta? Eller — 
det verkligt unga, är idet inte just 
det, som hunnit verkligt åldras? 

Hedda Key-Rasmussen. 
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sjukhem, stipendiefonder, en fattig
gård i hemsocknen ! 

Jag har ju underrättats förut och 
besvikelsen blir lindrig. Ingen sär
skild önskan går i kvav med den. 

Men mina vänner känna visst 
missräkningen så mycket mer. Jag 
ser långa ansikten, långa näsor och 
besvikna nackar. Nackar mest. Te
lefonen är i ett enda slag stum. värl
den är som utdöd. 

Specerihandlaren skickar helt pro
saiska ispeoerier, pälsvaruhandlaren 
demonstrerar realisationsvaror, som 
måste betalas kontant, och mitt hem
biträde synes definitivt ha övergivit 
tanken på gemensam minnesvård. 

Jag är ingens bästa vän. Jag 
känner mig isom en krok som mistat 
agnet. Stimmet är borta. Alla i 
ett trollslag försvunna, såsom den 
lilla falska lekkamraten, vilken vän
de mig ryggen, när jag icke fick 
25-öringen. 

Livet upprepar sig. Allt går igen. 
Men bara inte min rike onkel gör 
det skall jag vara nöjd och glad 
ändå. 

Ragna Peters. 

Edert vardagsrum må vara aldrig 
så smakfullt mölblerat; saknas den 
rätta iinoleummattan i den rätta fär
gen, blir helhetsintrycket lidande. 
"Linopeters", Kungsportsplatsen 2, 
bjuder största urvalet. 

Vreden är en feber i hjärtat, en 
värk i huvudet, en glöd i ansiktet, 
ett svärd i handen, en storm i alla 
sinnen. 

Jeremy Taylor. 

Innanför 
grindarne. 

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

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

Söndag. 
Solen lyser bländande ned på de 

"dödas stad", på blommor, vårdar 
ooh kors. De höga träden susa sak
ta —• så sakta. Människorna van
dra stilla fram — ingen ropar, skrat
tar. Tystnadens ängel står liksom 
mitt ibland dem med fingret tryckt 
mot deras .mun. 

Stilla, sällsamma stad! Hit ha 
människorna burit sina hjärtan, sina 
förhoppningar. Varje kulle, varje 
vård, är en historia om kärlek och 
återseende. Blomman på graven — 
det är mänsklighetens evighetshopp. 
"Han är icke död, han sover . . ." 
Vi äro icke för, evigt skilda — vi 
återses. 

Ack, så många namn, så många 
tårar, så många blommor! Så myc
ken kärlek. Så starkt, så oförgäng
ligt hoppet om detta något bortom 
livet. Om brustna bands återkny
tande i en annan värld. 

Den eviga kärleken. Evig som 
livet självt. 

Där ligger en sällsam grav. På 
vården under en porträttrelief står 
endast ett kvinnonamn. Ett romerskt 
kvinnonamn — ingenting mer. Re-

r» 

Nadco färgar alla tyger tvSttai. 
Kan användas till såväl källvattens^ 
ning som kokning. Begär be^U • g" 
på kallvattensfärgning hos Eder han? 
lande eller hos Aktiebolaget »«a 
Göteborg. Tel. 20365. «adeo, 

S ft7 det meâ 

Alltid utsökt vackra i 

Vasa Blomsterhandel 
Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314—10365. 

Filial: Vasagat. 21. Te,. 5481. 

MERKUR-HALEN 
använd enligt bruksanvisningen 

giver ett storartat resultat. 

f å t ö l j e r  

S Y K O R G A R  
S Y B O R D  

ROTTINGSTOLAR 
BORD m. m. otroligt billigt i 
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liefen visar en ung kvinnas fina 
mjuka profil. Hon kunde ha jordats 
nyss — blommorna stå så prunkan
de och friska. Hela graven iir som 
en blomsterdröm. Men hon har tro
ligen vilat här länge. Kanske i 
många år. Inga i stenen inhuggna 
data ge upplysning. Det ovanliga 
förnamnet ger ingen vägledning. 
Det är blott: ett namn. En kvinnas 
namn. 

Vem var hon? — En älskad. 
Vem är han som vårdar denna 

grav så kärleksfullt? — En sak

nande. 
Han dväljes måhända någonstä-

des därinne i de levandes stad. Men 

när han skall möta den älskade är 

det till en grav han går. 
Vilken sällsam grav! Man anar 

en hel historia under dessa tri*-"1 

blommors jublande röda prakt. — 
historien oui ett minne som aldrig 
bleknat, om en kärlek som aldrig 

dött. „ 
Träden susa sakta — sakta. Over 

deras kronor strålar himuielens a 

valv. Öppet — vidöppet som e« 

oändlig port, mellan dödens oo 

vets land. T 
S. i-

En nästan döv ooh för sia ^ . 
het ooh obillighet känd hyresgäs 
finner sig en dag hos sin 'h11*5 

och fordrar desperat en del nj^a 

onödiga förändringar i sin 

och 

våning-

När värden avslår ropar hyresg 

ten högljutt och uppbragt. 
— Jag trodde jag hade att g 

med en fin karl. „ ^ 
Varpå v är d'en böjer sig 

kallbio digt ropar i hans öra ti 
— Det trodde jag också. 

Det är ekonomiskt 
att hos oss köpa Gardinf'j ^ ^ 

ullstyger, 
våra 

Möbeltyger, därför 

väl tio gånger så länge, som en gottköpsvara. xnsktf 
Precisera eodh.tsfiUl vad N"»» , Prover sändas. 

K O N S T F L I T E N ,  G ö t e b o r g  

tillverkningar bevisüg 

illt vad Ni °n: 

G:la Högfsk°laC 

Offentliga nöjen. 

5tora Teatern. 
Varje afton kl. 8: 

Operett 

Sista valsen. 

3 aktier av Oscar Straus. 

Xorensbergsteatern. 

Varje afton kl. 8: 

En romantisk ung dam. 

jjoniedl i 3 akter av Martinez Sierra. 

L i l l a  T e a t e r n .  
Varje afton kl. 8. 

Dubbelexponering. 
T ustspel i 3 akter av Avery Hopwood. 

Bilj. kl- 12—2 och efter kl. 6. Tel. 7760. 

Veckan 21/9—27/9 
Kl. 7 o. 9 e. m. 

Söndag kl. 6, 7,45, 930. 
Barnförbjudet. 

palladium 
I pOLA NEGRI i "Primadonnan" 
BlALTO 

"Jörgen Bangs äktenskap" 
En film om Spritsmugglare och äventyr. 

I huvudr. Knut Almar o. Agnes Peterson. 

Slutrealisation! 
1 anledning av affärens upphörande ut-

säljes inneliggande lager av Papper, Ku-
verl, Blyertspennor m. m. till mycket låga 

^Försäljningen sker i såväl_ större som 
mindre poster från mitt lager Östra Hamn
gatan 20. 

C. I. SJÖBERGS EFTR. 
Hilda Sjöberg. 

Ccatcr. 

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

Slopa kaffet och drick 

CAP 

KAKAO 
rtain alforpacijiingnr d 1Q0 çz a500gn \ 
allDttrkaa aobdsta fudbnogna knkaoberer I 

utan ùJbais au oarksn kand. oamljdkrkrJkahu: 
Ven som smakat CAP KAKAO 

dricker den sedan daçiigen. 

fulla och ined intresse motsedda, ny
heter har inlett sin 'verksamhet med 

spanskt lustspel "En romantisk 
dam". Det är ingen märkvär

dighet men präglat av ett gott och 
älskvärt humör och äger åtskilliga 
effektfulla scener. Alla mera bety
dande roller fingo ett ypperligt utfö
rande. Vi nämna namnen Elsa Carl
son, Tekla Sjöblom. Eddy Gumpert 
och Gösta Cederlund mèd en liten 
reservation för den sistnämnde — 
varför, måste man fråga, alla dessa 
grimaser som vanställa hans ansik
te och lägga sig hårt på åskådarens 
nerver? 

Lilla teatern har gjort ett av sina 
vanliga lyckade förvärv i det roliga 
lustspel Dubbelexponering" som nu 
står på programmet. Pjäsen är ame
rikansk, med amerikansk fart och 
amerikanska effekter. I den goda 
ensemblen står hr Werner som den 
främste. 

Det är helt säker icke lätt för en 
teaterledning att bestämma sig för 
det program, som skall inleda en ny 
•säsong. Tre fyra månader ha gått 
sedan kontakten med publiken bröts 
av den vackra våren. I vilket hu
mor befinner sig väl denna ganska 
oberäkneliga publik just nu? Läng
tar den efter de stora sakerna eller 
det lättare godset? Man tycker sig 
•«e teaterledningarne en smula råd
villa- höja fingret för att söka utfin
na åt vilket håll publikamaken blå
ser. T detta fall synes Gröteborgs-
teatrarne ha kommit till en och sam
ma uppfattning, nämligen att pub
lik ens önskningar gå i riktning mot 
det ljusa, det glättiga, det roman
tiska. 

Stora, teatern har inlett sin säsong 
<meå Oiscar Straus' operett "Sista 
valsen", en i denna genre verkligt 
angenäm bekantskap att göra. Mu
siken är melodiös, klingande och lek
full, många av sångparti erna ä ga ett 
inslag av äkta känsla och handling
en är dramatiskt väl uppbyggd. Av 
de uppträdande tilldrog sig Inez 
Tvöhler i egenskap av debutant det 
•största intresset. En vacker, väl ut
bildad röst, ett naturligt väsende och 
yttre fägring tillförsäkrade den unga 
sångerskan en obestridd framgång 
med rika löften för framtiden. Herr 
Karl Kinch fann sig som alltid in
nesluten i publikens hjärtliga bevå
genhet vilken även, igenkännande 
oeh välkomnande, riktade sig mot-
Carl Bareklind. — Publiken var 
fulltalig och entusiastisk. 

Lorensbergsteatern, sam på sitt 
vinterprogram har en hel del värde-

Blograferna. 

Den med högt spända förväntning
ar motsedda Sjöströms-filmen "Han 
som får örfilarna", vilken under den 
gångna veckan för fulla hus givits 
å Palladium och Hialto, blev en ny 
stor seger för den berömde och i en 
mycket hög klass för sig stående 
svenske filmregissören. På ett glän
sande sätt har han här för den vita 
duken tillrättalagt Leonid Andrejeffs 
djupt siktande tragedi. I nästa vec
kas program å Palladium får man 
återse den berömda filmskådespeler-
sfcan Pola Negri, "Primadonnan" och 
å Rialto en händelserik äventyrs
film, "Jörgen Bangs äktenskap". 

(Eftertryck lörbjudes.) 

"Du skall bedra din fader oel) 
din moder". 
Av F RIGGA CABLBERG. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie 

nan 

Rar och Där. 
Den kända danska sfcriftställarin-

fru Thit Jensen, vars skarpa 

ooh rutschiga penna huserar på Po
litikens "damsidor", skrev nyligen 

en artikel om "Tankens Krafter". 

Däri förklarar hon bland annat att 
det isvenka ordet "ofrälse ' betecknar 
"män vilka stodo under påvedomets 
d. v. is. en fingerad Guds förban

nelse.. 
Det låter ju kuriöst för oss svens

kar som veta att "ofrälse" betyder 

rätt och slätt "icke adlig". 
Men imå vi icke förhäva oss! De 

svenska översättningarne av danska 
böcker och artiklar innesluta ofta 

fruktansvärda missuppfattningar. 
Vi påminna om "Den sikinsyge gre
ven", översatt till "Den skinnsjuke 

(i st. för svartsjuke) greven". "Ba
ronen var ifört kjole", övers, till 

"Baronen var klädd i kjol 
frack), "Den syge ma.nglede kraef-
ter", övers, till "Den sjuke mangla

de kräftor" (i st. för saknade kraf

ter) o. s. v. 

I The Nation förekom nyligen 
en liten notis om ett sammanträf
fande i en annan värld mellan AVod-
row Wilson ooh Moses varvid den 
senare frågade om det var samme 
Wodrow Wilson, som i levande livet 
varit president i U. S. A. Då mr 
Wilson medgav detta, uttryckte 
Moses sitt djuna beklagande över 
hans öde. "Det finns ingen män
niska jag beklagar iså mycket som 
Er", slutade han. På mr Wilsons 
fråga om anledningen, svarade Mo
ses: "Var det inte Ni som misslyc
kades så totalt i Era 14 punkter?" 
var.på herrarna skildes åt. Men så 
stannade imr Wilson ooh ropade 
Moses tillbaka med frågan: "hur 
han lyckats med de tio budorden?" 
Skada att han icke tillade: "Var det 
icke ett Ni glömde? Faderns plikt 
mot barnen, nämligen". 

Hur skulle världen, .månne ha 
sett ut vid det här laget, om fjärde 
budet haft en annan lydelse, eller 
varit fullständigare, så att även de 
äldres skyldigheter emiot barnen ingå 
i medvetandet. Det heter: "Du 
skall hedra din fader och din mo
der". Ooh därpå följer löftet: "på 
det det dig imå väl gå ooh du må 
länge leva ,på jorden". 

Det är först Kristus som uttalar 
orden: Låten barnen komma till 
mig. 

En pedagogiskt .intresserad man 
besökte vid ett examenstillfälle en 
skola på landet och kom att under 
samtalet med läraren om undervis
ningsämnena nämna ordet "moral", 
och möttes av det häpna, svaret: 
Moral? "Men detta är ju en gass
skola? Det är endast i flickskolor 
undervisning i moral meddelas '. 

Detta är ju en något egendomlig 
självbekännelse och den förklarar 
viss mån den dubbelmoral som ra
der i vårt. samhälle. Moralen för 
kvinnorna! Och 'för männen 
vad? Nu få vi väl antaga att den 
ovan citerade läraren använde ordet 
moral i en något inskränkt bemär
kelse, ty de tio budorden måste han 
ju i alla fall försöka inpränta, hos 
islina lärjungar, hur manligt deras 
intellekt är. I ett av huden heter 
det: 'Du skall hedra din fader och 
din moder". Men hur tillämpas 
exempelvis senare delen av detta bud 
av somliga lärare? Låt mig anföra 
några fall. 

De gamla kyrkofäderna sade vis-
(i st för I ser ligen många fula ord om "kvin

nan", men de hade dock en viss 
försyn för henne som mor. i mot
sats' till den taktik våra dagars 
skriftlärde följa. 

Att yttringar av ringaktning för 

Köp alltid hos Kvinnornas Tidnings annonsöret! 

Gynna eder tidning och 

sprid den bland vänner! 

SWALANDERS 
o KAFFEL * 

KUHGSGAT. T7. TEL 3658 mS6AT.13.ut 5167. J 
BAZABAäMX 132-133 Uli WCSQNStXT. 7ft • 

kvinnan just nu äro särskilt skar
pa, är ju lätt förklarligt. Så länge 
han levde i okunnighet, tyst och 
förnöjsam med sin lott — åtmins
tone tyst — var hon ofarlig soon 
konkurrent rörande de förmåner 
kunskap och medborgarrätt medfö 
ra. Nu har hon smakat frukten på 
kunskapens träd ooh därför har så 
mycket blivit annorlunda, 

Man har väl knappast rätt att 
vänta att genomsnittsmannen med 
alla sina medvetna och undermed
vetna känslor ooh föreställningar om 
manlig överlägsenhet djupt rotade 
inom sig, skall vara hågad att er
känna kvinnan som sin like. Vi få 
ioke döma våra motståndare alltför 
hårt. De äro endast människor och 
till på köpet okunniga i frågan det 
gäller. I stället få vi som en motvikt 
erinra oss att vi ha en ständigt väx
ande skara av anhängare, vidsynta 
och upplysta män. sam understödja 
ocih uppmuntra oas i arbetet för 
större, social rättfärdighet. De se i 
den s. k. feminismen icke en strid 
mellan imän och kvinnor, utan en 
strävan efter fredligt, kamratligt 
samarbete till vårt. släktes och vårt 
lands bästa. Detta ger mod och 
kraft. 

Mien — det finns ett område, där 
det manliga oförståndet känns bitt
rare än på något annat och där kon
sekvenserna äro .särskilt ödesdigra, 
Låt hån och smädelser hagla i pres
sen, låt herrar lärare, från profes
sorn till folkskolläraren på möten 
och i riksdagen tala hur föraktligt 
:som helst, om kvinnors intelligens, 
dugliglheet och människovärde — 
men — håll skolan fridlyst, skona 
gossarna, de blivande medborgarna 
att höra skym:fände tal oim ".mor 
därhemma". 

Tillfredsställelsen att få såra henne 
är alltför dyrköpt. Genom att i sko
lan undergräva gossens aktning och 
förtroende för moderii berövar ni ho
nom lians bästa stöd i de strider 
soim möta honom ute i livet. — Har 
du ingen far? Jag gillar inte in
tyg av fruntimmer. — Med tårar i 
ögonen och rodnande av harm, tar 
gossen upp papperet som läraren 
kastat på golvet. Det är med blyg-
isel och förtrytelse han i. hemmet 
framför ärendet. Sådana ord om 
mor! 

—- Du behöver inte malla dig, 
Lilly, säger en gosse till sin syster 
som visar sig i studentmössan hon 
nyss förvärvat, lektor X. sa i dag 
i klassen, att "en kvinna kan aldrig 
nå iså långt, sam männen i lärdom, 
duglighet eller konst. I ett sällsynt 
fall kan det ju hända att hon ut
märker sig;, men då beror detta fe-

SIDEN o. YLLETYGER 
,9/nr sortering. SIDENHUSET 

ncmen på en naturens hemlighet, 
som man inte ännu lvckats utfors
ka." 

Denna historia är för dagen. 
—' Ni vet väl, poikar. yttrade en 

annan lärare, att nu ha kvinnorna 
fått politisk rösträtt? Tycker ni det 
passar för sådana hönor? 

Frågan upptogs olika av gossar
na. Med fnitter oeh skratt av som
liga, med förtrytelse av andra, bero
ende på den miljö de levde i. Om 
nu läraren genom honom närstående 
kvinnor fått denna uppfattning, har 
han dock ingen rätt att generalisera 
sin erfarenhet inför barn anförtrod
da åt hans ledning och fostran. 

I min ägo finns ett duskussions-
protökoll från en samskola i en 
större stad, kvarglömd i Lydia 
Wahlströms broschyr "Den svenska-
kvinnorörelsen", som läraren lånat 
av. ordföranden i stadens F. K. P. 
R., enär han var lika okunnig i frå
gan som gossarna. En av yngling
arna var, enligt protokollet, mot
ståndare till saken — i detta fall 
pol. rösträtt — emedan "kvinnan 
är mannen underlägsen i intelli
gens", en annan därför att "hon är 
för vek", en tredje därför att hon 
inte kan göra värnplikt — hon tål 
nämligen inte att se blod, trodde 
han. En fjärde pojke hade hittit på 
det kvinnans uppgift är att sköta 
hemimet och att hennes förnämsta 
egenskap är -— efterlåtenhet. 

Exemplen må avslutas med ett 
brevkort, funnet i min brevlåda och 
undertecknat: En klok 12-åring. 
Han varnar allvarligt mig "och de 
andra fruntimren" för att syssla 
med sådant sam vi inte begriper och 
besvär oss att inte ta platser från 
'männen som skola försörga hustru 
oeh barn". — (Hans nitiske lärare 
har tydligen ingen tid övrig för un
dervisning i ortografi). — 'Det var 
mycket bättre förr i världen", slutar 
den världserfarne 12-åringen. innan 
f r u n t i m m e r  l a g t .  s i g  i  s å  m y c k e t  a f 
färer". 

Första verkan av en sådan skri
velse är ju ett gott skratt. Men 
detta intryck övergår snart till del
tagande. Stackars gosse! A ilfcet 
dåligt iriflytade ligger icke bakom 
tilltaget att skriva något sådant. 
Och vilken fara för de ungas fra-a 
tid innebär icke detta, systematiskt 
inympade frö av ringaktning för 
kvinnan! Och äro dessa ungdomens 
inpiskare dessutom fosterlandsvän 
ner, göra de sig skyldiga till dubbel 
synd. "Hedra din fader och din 
(moder att dig må väl gå och du må 
länge leva i landet", heter det. Kär
leken till fosterlandet är oupplösli-
gen förknippad med kärleken till 
hemibygden. till hemmet, till far och 
mor, till det språk de tala, till de 
läror de ge. Den som i den unge 
awssens sinne söker fläcka modern.-
•bild, gör sig skyldig till en fönbry-

I telse. 

Bemärk! 
våra enastående 
billiga priser å 

Elektrisk i 
i Armatur 

Alla nyheter för 
hösten inkomna. 

Rosenlunds 
S Bosättningsmagasin 

L E O N .  H E D S T R Ö M  
SKRÄDDERIETABLISSEMENT 

för DAMER och HERRAR 
Kungsportsplatsen 2, 1 tr. Telefon 4201. 

Obs.! Damnyheter från Paris och London med ensamförsäljningsrätt för Göteborg 

Kosenlutulsgatan 8. 
3:dra Långgatan 34. 
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John Ruskin skriver i The 
Queen's Gardin, att "den mans hjär
ta. är illa skyddat, om hans själs 
pansar icke är flätat av en kvinnas 
hand". 

Det är vanligen modern som har 
uppgiften att samla sitt eget väsens 
finaste trådar och tvinna dem sam
man under dagar och nätter i långa 
år, i arbete och lek, i vaka och dröm, 

ångest vid sjukbädden, i tankar 
och ord, tills tråden blir stark nog 
att duga till rustning åt den hjälte 

mänsklighetenis befrielsekamp, som 
hon drömt att hennes gosse en gång 
kall bli. Hon vet att bilden av-

mor är en del av vapenstyrkan — 
han var for stserk, der stod Kvin-

der bag ham". 
Skam vare den som av manlig få

fänga söker fläcka denna bild. 

I dessa tider är tvätten för ett 
stort hushåll en ansenlig utgifts
post. Linneduken på barnens fru
kostbord kan mycket väl utbytas 
mot en vaxduk från 'Linopeters", 

K u n gs p o r t s ] 11 at sen 2. 

En ny vän är som' ett nytt vin; 
låt honom bli gammal och pröva ho

nom sedan. 
Th. G. von Hippel. 

Knut Hins Hemslöjd 
KORSOATAN 8. Telefon 101 18. 

M ö b e l t y g e r  billigt. 

(Efter t ryck e j  

t i l lå te t ) .  

Med ensamrätt 
för Sverige. 

Hllal)$ villa. 
Av K AT H LYN RHODES. 

Översatt av Sigyn Frydén. 

Det fanns ingen vagn till hands, 
S ( w i  d e  k u n n a t  h o p p a  u p p  i ,  o c h  f ö r  

övrigt, var den levande muren näs-

tan för tät för att t. o. m. en ara-
beah skulle kunnat bana sig väg 

genom den. Kitty var purpurröd 
av harm och förskräckelse, hennes 
väninna blek av rädsla, då en eng-

clsk röst talade till dem i lugnande 

*°u och hiopen motvilligt drog sig 

tillbaka, för att släppa fram en ung 

®an med en stadig dragoman i sitt 
kölvatten, till vilken han tycktes 

giva någon hastig befallning. 
Denne yttrade hastigt i myndig 

några ord på arabiska, ocih fast
än de båda engelska damerna ej för-
stodo fl et la ispråk, märkte de med 

stor lättnad effekten av hans yttran
de. Saken var i själva verket den, 

att dragomanen på tillsägelse av 

den snabbtänkte unge mannen hade 

underrättat infödingarne, att de bå
da kvinnorna ej voro engelskor alls 

utan oskyldiga, franska undersåtar. 

Och eftersom deras förmodade brit

tiska nationalitet hade varit själva 
roten och upphovet till demonstr a-

tionen, så hade hopen inget annat 

val än att motvilligt dra sig tillba

ka ooh låta. turisterna passera. 
Det var om denna mästerliga 

krigslist, som Kitty talade efter ett 

ögonblicks paus i samtalet. 
Så kvickt av er att låta oss 

gälla för fransyskor! Hur kunde ni 

vara .så snabbtänkt i ett sådant ögon

blick? 
Ja, jag vet inte. Han log 

blygsamt. Jag hade inte tid att sät

ta ihop en bättre lögn. Lyckligt
vis gick det i Hassan ögonblickli-

gen. 
Det var då en välgärning, sa

de Celia Lindsay med eftertryck. 

Apropå, herr Fraser, jag hoppas ni 

vill komma och äta middag med oss, 

om ni inte är upptagen på annat 

håll i kväll. Yi bo hos Shepheards, 
fast endast till «m måndag, tyvärr. 
Har ni lust att komima? 

— Med förtjusning! sade I raser 

öppenhjärtigt. Men är ni säker på 
att jag inte kommer till besvär? 

Efter det obehagliga äventyret i 
kväll, så kanske ni hellre borde va

ra i ro, fru Lindsay? 
—• O nej, kom, jag ber er! Celias 

hjärtlighet var oemotståndlig. Och 
efter middagen kunde vi kanske fara 
ut någonstans, om här är någonting 

sevärt. Vi ha endast varit här nå
gra dagar för att fylla ut en veckas 

väntan, men jag ska säkert komma 

tillbaka till Egypten igen. 
Då de sutto vid middagsbordet i 

matsalen på det berömda, hotellet 

en halvtimme senare, så gjorde han 

ett förslag. 
— Skulle ni ha någonting emot 

att resa ut till Mena House efter 

middagen och se sfinxen i månske

net? Det är fullmåne, och om ni 

inte har varit där —. 
Vi ha varit ute på dagen, 

sade Celia, men inte på kvällen. 

Ooh jag antar, att det verkligen äi 

mödan värt att fara ut och se den. 

—- Säkert. D. v. s. det tycka nog 

de flesta. För min del — han små
log —• dyrkar jag sfinxen vid alla 

tider på dygnet, natt som dag. 
Kitty vände sig till honom med 

snabb förståelse. 
— Känner ni det så? Det gör 

jag också. Jag kan inte förstå, hur 
någon skulle kunna bli besviken pa 
henne — men det blir visst somliga 

människor. 
— Vänta, tills ni får se henne i 

kväll, sade Fraser. Då kommer ni 
att undra över den saken så mycket 

mer. 
Sedd vid skenet från de elektriska 

lamporna i det stora klart upplysta 
rummet visade sig deras räddare va

ra en mörk yngling på några och 

tjugo med lockigt svart 'har, mörka 
ögon och ett behagligt am också icke 

strängt taget vackert ansikte. Han 
var lång och välväxt, och Kitty gav 

akt på, att hans händer voro långa 

och smala med fina, känsliga konst

närsfingrar. 
Under middagen berättade han i 

förbigånde, att han var i Kairo för 
att ta skizzer för en stor tavla, och 

han blev helt entusiastisk, da han ta

lade om solskenet, färgerna och be

lysningen i landet. 
— Vi ha haft otur med solned

gångarna, sade Celia Lindsay. En 
dag knogade vi upp till citadellet, 
för att vi hade hört, att det var så 

storartat därifrån — utsikten, me
nar jag — och om ni vill tro mig 
eller ej, det blev bara några få röda 

skyar och ingen efterglöd alls. 
— Det var ju för illa. Han 

skrattade. Och om ni reser pa mån
dag redan, så har ni inte mycket 

tillfälle att få se en riktigt vacker 

solnedgång. 
— Tänker ni stanna länge? 
— Nej, jag måste ge mig av om 

ett par veckor, sorgligt nog. Men 

jag har också föresatt mig att kom

ma igen en dag. 

Då de gingo ut ur matsalen, stöt

te Fraser plötsligt ihop med en ung 
man, vilkens accent tillkännagav, 

att han var amerikan. 

— Nej men, F raser, dyker du upp 

här? Du bor väl inte på det här 

hotellet, eller hur? 

— Nej, jag har ätit middag här 

bara. Hade inte väntat att fa råka 

Varit här dig i Egypten, Hall. 

länge? 
— Två vecknr. Reser i nästa 

vecka. 
Nu kommer Grekland näst i min 

resplan, och sedan kommer turen till 
Frankrike, Spanien och England. 
Men hör nu —- är det där fru Lind

say? Och fröken Ramney? Visste 
inte, att de hörde till dina vänner? 

— Känner du dem? Kam och 

prata med dem, vill du inte det? 
Vi ha. först i dag iblivit bekanta, 

— Hum, du tycks stå på ganska 

god fot med dem, sade amerikanen. 
— Ja, jag tror, att jag ska gå 

och tala med dem. Råkade dem i 
Palestina, ser du — och de äro folk 

av den rätta sorten också. 
Fru Lindsay log mot nykomlingen 

och bad honom sluta, sig till deras 

expedition till pyramiderna. 
— Det. kan ni lita på att jag gör, 

var hans svar. Tröttnar aldrig på 
att se sfinxen, ser ni. Det hör just 

inte till det vanliga att få se en sak, 
som fanns till för några tusen år se
dan — innan någon i Europa, hade 

så mycket som en aning om Ame

rikas existens. Men säg, hur ska 
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Kvinnan som upp
finnare. 

En norsk dam. fröken Kristine 
Handagard, har fått patent på en 
visserligen i sig enkel men, o, så 
praktisk uppfinning. 

Den gäller duchatellen! 
Duchatellen har som bekant i rätt 

etor utsträckning undanträngt säng
en, särskilt i mindre -våningar där 
man måste ha sovplatser i alla rum. 
Men duchatellen har sina betänkli
ga brister. Den erbjuder en sämre 
bädd' än vad sängen gör. Man får 
ingen styrsel på sängkläderna och 
man känner sig icke ombonad. 

Fröken Handagards uppfinning 
undanröjer dessa olägenheter. 

Yi återge härovan, efter "Urd" 
en teckning som bättre än ord för
klarar saken. Siffran 1 visar en av 
de tolv träribbor mellan vilka den 
väv (2) är spänd, som utgör de två 
nya "gavlarne" kring duchatellen. 
3 de järnbeslag som äro fastsatta i 
duchatellen och i vilka träribborna 
köras ner. 4 och 5 krokar som hålla 
gavlarna i läge. 6 madrassen. Un
der dagen kunna gavlarna tagas 
bort, rullas ihop och läggas i ducha-
tellenis låda. 

Fröken Handagards '»uppfinning 
är god. Det är bara underligt, att 
den inte blivit gjord för länge se-

. dan. 
Hon som sover i duchatell. 

Läkaren: — Det är besynnerligt 
men folk hackar alltid på oss läkare. 

Vännen fundersamt: — Ja, och 
tänk sen så mycket dom ska ha att 
säja om er i den andra världen! 

Lärarinnan: —• Lilly, du säger 
alltså att jorden är rund. Bevisa 
nu också att den är rund! 

Lilly förfärad: — Jag påstår 
visst inte att jorden är rund. Det 
står bara så i joggrafien. 

Reparation. 

Det är härligt med reparationer 
— efteråt. 

Men medan de pågå — puh! 
Jag får det alldeles särskilt här

ligt —- efteråt. Följaktligen har 
jag det alldeles särskilt förskräck
ligt nu. Målare, snickare, tapetse
rare, plåtslagare, sötare, vattenled
ningskarlar traska ut och in i våning
en. Målarna mest ut. Vattenled-
ningkarlarna mest in. Det ringer 
på alla dörrar, alla klockor, i tele
fon och väokarur. Golven synas icke 
för skräp, möblerna stå på varandra, 
•fönstren äro igenmurade av färg
stänk och damm. Ingen människa 
skulle tro mig, oim jag 'berättade att 
jag för några dagar sedan hade en 
trevlig middag med blommor, hög
tidsdräkter och allt i detta förstörel
sens Jerusalem. 

Jag tror det knappast själv. Jag 
har icke sett en sittbar stol på tre 
dagar och inte en användbar bord
skiva på fem. Allt driver på vart
annat som efter en orkan. Målarna 
vissla och vattenledningen skvalar. 
Min husassistent ser själaglad ut, ty 
hon förstår att jag lider. 

Hur härligt att få sätta frukost
brickan ovanpå handfatet på lavoa
ren! Hur ljuvligt att 'få skicka en 
Sötare in i sovrummet, innan toa
letten är undanstökad. Att slippa 
borsta, fastän dräkten ser ut soim en 
muraregesälls, därför att borsten för-
kouumit. 

Men jag går mitt uppi all bråten 
och drömmer om hur det sikall bli 
efteråt. Ser hur tak och fönsterpos
ter ljusna, hur väggarna få nya, 
flotta tapeter. Så fint allt iskall bli, 
så friskt och nytt! 

Kristiden har vikit. Man repare
rar igen. Det är som ett vårtecken 
för världen. Ja, det är underbart 
med reparationer — men inte så 
länge de pågå. 

Moll. 

Tårar bära upp själen, liksom flo
den bar upp Noacks ark. 

Gregorius Nazians. 

Vår tidning 
flyttar sin redaktion och expedition 

till nya lokaler den 20 sept., näm

ligen till Götabergsgatan 2, hörnet 

av Park g at an. 

VI sälja mängder av 

G A R D I N E R  
1 T O J i Därför våra prisex* äro lägst och 

V ill / C/# • / C/• att vårt lager (let största på 
platsen. 

A.-B. CARL JOHNSSON 
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Jo, därför att Viking sko
kräm — vetenskapligt sam
mansatt— endast innehåller 
sådana ämnen, som fördel
aktigt inverka på lädrets 

hållbarhet och utseende. 
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Kaffeservisen. 

Huset hade länge saknat en kvin
nas styrande hand, när hon kom dit. 
Både utan och innan, både över 
människor och ting hade vanvården 
och förfallet gått fram. Ingen rör
de ett finger för att få det bättre. 
Änklingen hade blivit slö och bar
nen slarviga. Av arbete gjordes 
endast det allra nödvändigaste och 
knappast det. Det var ett olustigt 
hem, och oluisten grep alla som träd
de därin. 

Men icke henne. Hon arbetade 
som en slav, från tidigt på morgo
nen till sent på kvällen, och det var 
endast hennes stora sorg, att hon 
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ändå icke fick det hela så mycket 
annorlunda. Allt var ju lika genom
gående förfallet, och det fanns icke 
en enda liten vrå i stugan, som hon 
med glädje kunde vila sina ögon på. 

— Lönlöst! tänkte hon ibland. — 
Alldeles lönlöst. Jag har ingen med 
mig här, som förstår, hur det skulle 
vara. Man trivdes i smutsen och 
önskade mig nog helst långt bort 
igen. 

Men det finns överallt på jorden 
människor med fina öron, som höra 
outtalade ord, och med långsynta 
ögon, som följa de tystas tappra 
kamp. En sådan människa fanns 
•också i den trakten. Det var den 
fina, godhjärtade frun på herregår
den. 

När hon gick däruppe i sina ljusa 
vackra rum tänkte hon ibland på 
den arbetsamma, präktiga kvinnan, 
som kommit i änklingens hus. Hon 
förstod gott att denna icke fått nå
gon lätt syssla. Ett fattigt vanvår
dat hem, fyra halvvuxna barn och 

en man. som ingenting ville göra. 
Det var en samarittjänst, som för
tjänade uppmuntran. 

Hon funderade hit och dit för att 
finna en utväg att bereda henne en 
glädje. Och en dag, när hon var 
inne i staden, köpte hon en liten fin 
kaffeservis. Kanna, gräddsnäcka 
och sockerskål och sex koppar. Ak
ta porslin med fina skära rosor på. 

När den vackra presenten stod på 
bordet därnere i änklingens hus 
samlades alla dess innevånare om
kring den i tyst beundran. Till och 
med mannen hade makat sig fram 
ur sin vrå borta, i soffan för att titta. 
Man hade aldrig sett något så vac
kert. Det var nästan som om ett 
stycke av den fina förnäma herre-
gården flyttat in i stugan. Barnen 
vågade knappast andas, och när 
mannen intresserat lyfte det djupa 

locket av kannan skedde det med 
försiktig och varsam hand. 

— Nu skulle vi ha en fin duk på 
bordet också, sade han efter en 
stunds tystnad och såg vädjande på 
kvinnan bredvid sig. 

—• Ja, svarade hon — en fin vit 
duk och så blommor på bordet. 

Hon stod med sammanknäppta 
händer, andäktig och rörd. Hennes 
blick liksom smekte var sak — 
kannans fina rundning på tut och 
lock, gräddsnäckans skära och grö
na rosenbukett, sockerskålens vack-
form och kopparnas genomskinliga 
vita öron, och en stor gläje genom
strömmade henne. Nu hade hon änt
ligen fått något som höjde sig över 
det andra, något som hennes ögon 
med fröjd kunde vila på. En ut
gångspunkt, som hon kunde peka på 
och säga: 

— Så vackert och fint skulle allt 
vara. Så kunde det bli om vi hjälp
tes åt. 

Hon gjorde icke detta i ord, men 
i handling. Kaffeservisen blev verk
ligen en utgångspunkt — ett troll
spö som småningom kom att vidrö
ra och förvandla allt. Efter den vi
ta duken kom nio de nya gardinerna, 
krukväxter i fönstren. En prägel av 
välstånd började lysa upp stugan. 
Mannen hade lämnat sin vrå och gi
vit sig ut på arbete. Barnen höllos 
till ordning och renlighet. Den 

PATERSON 

TRPETE 
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3. Ca ti Jofmsson 

Kungstorget 2. 

vackra servisen hade liksom väckt 
dem allihop. Med en ren duk och 
en sådan servis på bordet kunde man 
icke sitta smutsig och otvättad. Skön

het förpliktar. 
Småningom räckte innehållet i 

den höga kannan, gräddsnäckan och 
sockerskålen även till för främman
de. Då tog sig bordet präktigt ut. 
Och gästerna som sett det sådant 
det varit förut, buro budskapet om 
förvandlingen med sig ut i byg
derna. 

Det nådde också småningom den 
goda frun på herregården. Man 
kunde inte nog berömma den präk
tiga kvinnan som kommit i änkling
ens hus. Hon hörde alla lovorden 
och gladdes uppriktigt över att en 
och oegennyttig gärning fått sin be
löning. 

Men att kaffeservisen också hade 
haft sin del däri — nej, om det viss
te hon intet. 

Louise Bergh. 

Leon. Redströtns skräddert-

etabUesement 

som ägt bestånd sedan 25 år till
baka och under denna tid i så hög 
grad tillvunnit sig publikens för
troende har i dagarna utvidgat etab-
lissementet med ett damskrädderi, 

för vilket skickliga krafter engage
rats. Den nya avdelningen kommer 
att bl. a. föra nyheter från Paris 
och London med ensamförsäljnings-
rätt för Göteborg. Adressen är 
som bekant Kungsportsplatsen 2. 

"Jarl", kavajkostymer med väst och 
sportbyxor 

12 år 13 14 15 16 

41. 43.— 45. 47.— 48.— 

"Folke", kavajkostym med raka, 
fodrade byxor 

8 år 9 10 11 12 

26. 27. 

13 
28.— 

14 
29.— 30. 

15 

32. 33,— 34.-

"Bengt", sportkostym med rund 
krage, raka fodrade byxor 

5 år 6 7 8 9 

21. 22. 
10 

23.-
11 

24.— 25.— 

12 

26. 27.- 28. 

"Reklam", kavajkostym med väst 
och fodrade byxor, sorterade färger, 
12 till 17 år enhetspris Kr. 35.— 

torra saltet 
Klumpar sig icke. 
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Det ligger 
i YvY-tvålens beskaffen. 
het och Edert eget intresse 
att Ni dagligen använder 
den lenaste, mildaste och 
behagligaste toalettvål. 
som finnes att tillgå. Där
för bör Ni alltid begaena 
endast YvY-tvål. ë 

Pris 1 krona. 

A.-B. YvY-Fabriken, Ystad 

BREVLÅDA. 
M—a A—n. Malmö. Vid rekvi 

sition pr. brev kan lämpligen ett 
15-öres frimärke 'vidfogais. Postför 
skott lönar sig ej iför så ringa, be
lopp. 

G. .¥. Edert inlägg i "Hembiträ
desfrågan" måste på grund av sin 
längd, översta till kommande n-r 
men förbehålla vi oss dessförinnan 
rätten till förkortning och uteslut
ning _ av alla för frågan oviktiga ock 
onödiga detaljer. 

Prenumerant sedan 1923. Det är 
underbart för en tidning att existera 
med så förtjusande prenumeranter. 

J. B—d. Anonymiteten respekte
ras obrottsligt. Yi ha f. ö. förhört 
oas och funnit allt i sin ordning. 
Vårt särskilda tack för den utom
ordentliga SHimvetsgrannbet och pie
tet varpå saken [blivit skött! 

Till alla våra prenumeranter. V„ 
g. observera den med detta nummer 
lör tidningens redaktion och expedi
tion ändrade adressen till Götabergs
gatan 2, Göteborg. 

Observera! 

Prenumeranter som flytta till ny 

våning den 1 okt, torde -meddela 

osis det, på det att vi må kunna 

sända tidningen till rätt adress! 
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vi färdas? Fru Lindsay, ni är väl 
inte demokratisk nog för att gå med 
spårvagnen? Det är bästa sättet 
att komma hastigt ut, och man har 
en storartad utsikt hela vägen, om 
man kan komma åt de yttre plat
serna. 

— Spårvagnen? Celia såg förfä
rad ut. Men jag kan verkligen in
te åka tillsammans med de där rys
liga infödingarna! Vi måste allt ha 
en vaga, tror jag. 

—• A, Celia, låt osis ta spårvag
nen! Vi kan kasta på oss korta kjo
lar på ett ögonblick, och det vore 
så mycket roligare än en vanlig ba
nal vagn. 

Celia var alltid tillmötesgående. 
— All right. Det gör ju detsam

ma. Men var kan vi få tag i en 
spårvagn? Herr Hall, det är er ex
pedition, och ni måste garantera, 
att vi komma 'fram ordentligt. 

Han tog med iver emot förtroen
deuppdraget. 

—• För det första måste vi laga, 
att vi komma till spårvagnarnas 
hållplats på andra sidan Nilb ryggan. 
Jag skall se till, att ni får en ara-
ibeaih dit, det tar för mycket tid 

att gå. Om: vi skyndar oss, kan vi 
h'nna med niospårvagnen. 

Några minuter senare begav sig 
kvartetten i väg i ett par små egyp
tiska viktorior. Fru Lindsay och 
amerikanen sutto i den första, och 
Kitty och Allan Fraser startade en 
eller ett par minuter efteråt. 

—! En isådan ljuvlig varm luft! 
Hon kastade tillbaka sin kappa. 
Hur förklarat allting ser ut i mån
skenet! T. o. m. de där fasliga ba
rackerna förefalla lite mindre rys-
1'ga än eljest. Och floden —• 

Hon tystnade, då de foro över 
bron, som är spänd över Nilfloden, 
och hennes följeslagare isom var ar
tist ut i fingerspetsarna, respektera
de hennes tystnad. 

Vid hållplatsen voro de lyckliga 
nog, att under överinseende av den 
vaksamme amerikanen kunna för
säkra sig om det yttre sätet på spår
vagnen, som just bekvämt rymmer 
fyra och erbjuder den ifördelen, att 
de resande få njuta av den friska 
luften i istället för den kvava at
mosfären inuti vagnen. 

— Detta är verkligen riktigt trev
ligt, sade Celia nådigt, då hon med

delat en närgången arab, att det ej 
fanns någon plats för honom:. Och 
vi har ju en förtjusande utsikt. 

Denna snabba nattliga färd längs 
den åtta mil långa sträckan, som 
skiljer Kairo från pyramiderna, var 
något, som Kitty sedan aldrig kunde 
glömma. Under dagen är den långa, 
raka vägen ofta dammig och enfor
mig nog, akasiaträden, som planterats 
till kejsarinnan Eugenies ära, äro 
många gånger betäckta med1 ett 
tjockt lager av gult stoft, och solen 
bränner med en intensiv glöd, så att 
man kunde tro, att själva marken 
skulle fatta eld. 

Men nu i månskenet var det annor
lunda. Akasiaträden istodo som 
jättelika vaktposter i uniformer av 
svart och silver på ömse sidor om 
vägen, under det Nilen på vänstra 
sidan liknade ett brett, glimmande 
band, där den flöt ifram mellan hus 
och torn, som förvandlades till vita 
palatser i det trolska månskenet. 
Nu, och dä såg man en kamel, tungt 
lastad med grönsaker, dyka upp ur 
skuggorna vid vägen. Ägaren själv 
satt halvsovande på toppen av det 
ofantliga lasset, nickande än fram

åt än bakåt i takt med kamelens 
makliga lunk. Alltifbland travade 
en liten grupp med åsnor förbi, var 
och en med en arabisk ryttare, som 
satt långt tillbakalutad på djuret 
med: de bara benen stickande rätt 
ut från åsnans släta sidor. Här och 
var syntes en .mager gul hund slinka 
över från den ena skuggiga sidan av 
vägen till den andra, och grodorna 
i dammarna däromkring kväkte fram 
sin sträva sång i den stilla kvällen. 

De stego av spårvagnen vid Mena 
House och vandrade uppför den 
slingrande vita vägen, som leder till 
pyramiderna. Natten var härlig 
med milda balsamiska sommarfläk
tar. Runt omkring dem talade öken
stillheten sitt underbara 'språk, och 
fast de ej voro ensamma på vägen, 
f.ingo både Kitty och Fraser en 
ögonblicklig förnimmelse av den för
underliga tjusningen bos de stora 
öde vidderna omkring dem. 

— Vi har verkligen tur, sade Fra
ser, då de ett ögonblick gjorde 
halt nedanför den Stora Pyra
miden. Det är lite sent för ett 
Kairobesök niu, ser ni, och de flesta 
turisterna ha redan rest. Förra må

naden var det riktig trängsel här
ute, då det var fullimåne. 

—* Jag är glad att 'det är så få, 
sade hon. Jag är rädd jag måste 
bekänna, att jag hyser ett dödligt 
hat till mina medturister. Jag tyc
ker för övrigt illa om främlingar 
överallt. Aldrig ska jag kunna för
stå den instinkt-, som förmår män
niskor att gå in i en halvfull järn
vägskupé, när det finns en tom vagn 
på vardera sidan om den. Och ni 
måste ha märkt i kyrkan eller på en 
konsert, hur nykomlingar alltid väl
ja sin plats i en fullsatt bänk hellre 
än att gå in i en tom. 

(Forts.). 

fru JVfîa Liljefors, 

välkänd för Göteborgs damvärld så
som en synnerligen skicklig expert 
Ifråga om det kvinnliga huvudets ra
tionella vård i yttre hänseende (me
dic. hårbehandling, huvudmassage 
och ansiktsbeh andlin g) har flyttat 
sin verksamhet till nya stora lokaler, 

nämligen i hülset n:r 2 Olof Wijfe9" 
gatan (hörnet av 'Södra vägen). Sam
tidigt har hon utvidgat sitt popalära 
institut genom tillägget av salong 

för damfrisering. 
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
y|ra fiender. Av Marie Louise Ingeman, 
jtt 40-års jubileum. Av Carola KarlsoD. 

från gatan. Av —e. 
Hälsa. Av Ragna Peters. 
göken. Av. e. 
Vetenskap och religion. 

•Vinterns moder. Av Crêpe Georgette. 
Den förtidiga döden. Medelålderns sex

ton faror. 
Ett konstnärspar. Av Astrid Holmer. 
Insändarnes spalt. Bärförsäljningen på 

gatan. Hembiträdesfrågan. 

Flugor. 
Allahs vilja. Roman av Kathlyn Rhodes. 

Utlandshrönika 
i sammandrag. 

Folkförbundet är alltjämt i arbete 
i Genève. Man hade väntat att f ör-
ktndlingarne skulle slutförts under 
innevarande vecka men så blir 
knappast fallet. 

Mossulfrågan, den engelsk-turkis-
I ka tvisten om var gränsen skall dra
gas mellan Turkiet och Irak, för 
riket sistnämnda rike England står 
soim mandatartnakl. har under de se
naste dagarne på ett farligt sätt till
spetsats. 

Man bade väntat ett omedelbart 
»dömande av denna segslitna tvist 
men Folkförbundet bar icke ansett 
sig kunna eller kanske har det icke 
vågat fatta ett beslut, detta med an
ledning av den turkiska delegatio
nens hå-llning. Turkiet har plöts
ligt förklarat, att det icke kommer 
att känna sig bundet av något beslut 
i Mjossinlkonflikten soim. det själv icke 
gillat. Det betraktar icke Folkför
bundet soim an skiljedomare med be
fogenhet att avkunna ett utslag utan 
endast isom en medlare. Denna upp
fattning 'finner ett visst stöd i en 
tvetydigt avfattad1 bestämmelse i 
fa fredstraktat mellan Turkiet och 

I
mtentemakterna, vilken iskrevs i 
Lauisanne för två år sedan. Rådet 
kar nu hänsikjutit frågan om det är 
skiljedomare eller endast medlare 
jämte några andra till ärendet hö
rande spörsmål till den internatio
nella domstolen i Haag. Mossulpro-
ttemet kommer på grund härav att 
få stå öppet till fram i december. 
Saken kompliceras ytterligare därav 
att Turkiet förklarat att det icke 
teller böjer sig för Haagdomstolenis 
utslag, om det går de turkiska in-
fressena emot. 

Under sådana förhållanden har 
England, som tidigare deklarerat sin 
Tfid'obogenhet att godtaga förbunds-
rådets avgörande i Mossulfrågan, 
^kså förklarat, att det icke äm-
lar underkasta sig något domslut, 

strider mot dess önskningar. 
Den turkiska pressen slår på stora 

Wntrujnman — Turkiet är berett 
försvara sina rättigheter med 

Gärdet! 

Folkförbundsrådet, soim är så osä-
^rt på sin domsrätt i Mossulfrågan 
^':ir icke ett ögonblick tvekat att 
''•'la utslag i en annan tviistig affär, 
^ polsk-tyska brevlådestriden i 
^staden Danzig. Polen som tidi

gare tillerkänts rätt att bedriva 
postal verksamhet inom Danzigs 
hamnområde, har hos Folkförbundet 
begärt en utsträckning av begreppet 
"hamnen", iså att till denna skulle 
räknas alla stadsdelar med affärs
förbindelse med hamnen. Till den 
tyska stadsbefolkningens stora grä
melse har rådets utslag gått i denna, 
riktning. Danzigs anhållan att frå
gan skulle hän.skjutas till domstolen 
i Haag avslogs utan vidare. 

När man nu på olika håll i värl
den jämför Mossulkonflikten och 
brevlådiehisitoirien undrar man iro
niskt om förbundsrådet mäter med 
samma mått när det är fråga om sto
ra och små välden. 

De av Folkförbundet tillsatta ut
skotten och dessas underutskott ha 
nu blivit färdiga med sitt arbete och 
avlämna det ena utlåtandet efter 
det andra till föibundsförsatmlingen. 
Man har sålunda ett franskt förslag 
om en ekonomisk konferens, ett 
svenskt-japanskt förslag om förbere
dandet av en allmän överenskommel
se om obligatorisk skiljedom och ett 
danskt-holländskt förslag om förbe
redandet av en avrustningskonferens. 

Tyska riksregeringen har beslutat 
antaga ententmakternas inbjudan till 
en .ministerkonferens i säkerhetsfrå
gan, vilken komimer att hållas i ok
tober på ännu icke fastställd plats. 

Tjeckoslovakien har gjort Tysk
land ett förslag om ett skiljedoms-
fördrag mellan de båda rikena. 

I Albanien har en resning -utbru
tit. Det gäller, enligt meddelande, 
områden, som Serbien vid förra årets 
albaniska inbördesfejder passade på 
att taga hand om, och som nu önska 

återfå friheten. 
Den franske finansministern Ca-

illaux befinner sig f. n. i Washing
ton för att ordna upp den franska 
krigsskulden till U. S. A. 

Wir och Där. 

Ett nytt herrimode bebådas : de 
mycket, de nästan löjligt vida ben-

kläderna. 
Utvecklingen är följdriktig. Se

dan damerna draperat sig i knäfod
ral iså smala som ett byxben ha 
männen kommit på idén att ga i tva 
kjolar på det att skillnaden mellan 
könen icke helt och hållet må utplå

nats. 
Yad skola nu damerna ta sig till 

härnäst? Återgå till kjolarna —• 
för att ånyo bli lika männen? 

Det är ingen fördel att vara prin

sessa. I somliga fall. 
Om en vanlig dödlig ung dam sy

nes i en ung kavaljers sällskap tar 
skvallret genast hand om henne — 

men i tysthet. 
Om en ung prinsessa synes i en 

ung prins sällskap införa tiningai-
na ögonblickligen deras porträtt och 

eklatera förlovningen. 

Våra fiender. 
Yi ha alla våra vänner och fien

der. Vänner på grund av urval och 
sympati eller på grund av gemen
samma intressen och vanor och fien
der som äro våra motståndare av ren 
antipati, i uppriktigt ogillande av 
någon svaghet inom oss, av avund 
för att det gått oss väl eller av miss
räkning över att vi icke blivit vad 
dc hoppats. 

Det är något mycket märkvärdigt 
detta att vi äga. fiender i människor, 
som vi aldrig tillfogat något ont va
re sig i tankar ord eller gärningar, 
och som skulle vara oss fullständiga 
främlingar, om de ioke vid något 
tillfälle genom en blick, en åtbörd 
manifesterat sig som våra motstån
dare och därmed tvinnat ett starkt 
och plågsamt band mellan sig själva 
och oss. Närhelst vi återse dem, 
påminnas 'vi om denna outgrundliga 
och för vår klara eftertanke grund
lösa fiendskap — känna strömmen 
av antipati, •vrede eller förakt stråla 
emot oss och hur rent spontant en 
likartad ström i samma ögonblick 
utgår från vårt eget väsen. 

Och då sker något underligt. Det 
blir med våra fiender som med mol
net på den strålande himlen. Se
dan detta tågat upp se vi icke läng
re den blånad och det ljus, som nyss 
gjorde denna himmel så betagande, 
utan blott det hotande molnet. Vän
ner och sympatiskt stämda bekanta 
ha passerat oss i vimlet, och när de 
äro försvunna förflyktigas snart det 
angenäma intrycket inom oss. Men 
ha vi mött en av våra fiender, träf
fats av en ovänlig, hiatfull eller 
kränkande blick, stannar den som ett 
brännmärke inom oss. Det hela ut
spelas kanske inom loppet av en mi
nut, det gäller blott en enda män
niska av de hundra- och tusentals 
som vi passera, och doc,k blir denna 
minut den betydelsefullaste under 
dagen och denna enstaka människa 
den enda som vi bära med oss ett 

tydligt minne av. 
Vi tåla icke moln och fiender, 

över vårt väsens allra innersta, där 
drömmen om det fullkomliga, och 
harmoniska residerar med isin hem
lighetsfulla och oinskränkta makt 
kastas en skugga av förstämning. 
Vår tanke börjar omedvetet arbeta 
med lönlösa frågor, isom nyss voro 
den främmande och likgiltiga, och av 
ren självbevarelseinstinkt samla vi 
osis till tyst kamp mot vår fiende. 

Vår fiende har fått ett fruktans
värt grepp på oss. Vi äro som män
niskan soim på den strålande dagen 
ställer sig att endast fixera, det mör
ka molnet och av oro för dess inne
börd glömma att njuta de solstralar, 
som kastas på livet runt omkring. 
Och såsom molnet för honom blir 
den strålande himlens hela verklig
het, iså blir vissheten om en .männis
kas fientlighet fpr oss livets enda. 
verklighet. Sammanträffandet med 
honom leder plötsligt våra tankar 
och känslor in i helt nya banor, och 

innan vi veta ordet, av äro vi fjätt
rade vid vår fiende med tusen starka 
band, ha vi fått våra bästa, krafter 
engagerade i hatets negativa, och lön
lösa strid. 

Det ligger en för vår andliga fri
het oerhörd fara i detta att släppa 
sin fiende inpå sig genom att upp
taga honom som motståndare och 
inveckla sig i hans strid. Vi bli 
därigenom lätt våra fienders slavar, 
isom omedvetet men oförtrutet gå 
och släpa på de bördor av hat eller 
förakt, som deras hätska blick, de
ras föraktfulla åtbörd lagt på oss. 
Utan att vi märkt det, ha vi trätt 
utom oss själva oc.h in i en främman
de atmosfär, draperat oss i en an
nans tankar och sinnesstämning. 
Hans hat har blivit vårt hat — han 
har förvandlat oss till ett eko av sin 
egen stämma. 

Det finns blott ett sätt att lösa 
sig från detta beroende, och det är 
att tänka vänligt om sin fiende. 

Tänk vänligt på honom, befria 
hans bild från allt samband med det 
ögonblick han dödligt sårade dig — 
ise honom opartiskt sådan han ter sig 
för vem som helst, se honom med 
sympati sådan han ter sig för sina 
vänner, se honom med kärlek sådan 
han ter sig för sina. närmaste. Giv 
honom hans rätt inom ditt sårade 
bröst, uppehåll dig vid hans förtjän
ster — och stanna där! 

Upplevelsen skall bli oförglömlig. 
Medan vi tänka så, gott och vänligt, 
om! någon som hatar och förföljer 
oss, är det isom i ett .trollslag något 
befriades inom oss och svingar sig 
upp löst ur tusen fjättrar från ett 
tungt och plågsamt kval. Den 
sträng av hat, som osynlig men 
stark och fruktansvärd ispänts ge
nom tid och rum mellan en främ
mande själ och vår egen brister och 
alla onda tankar, alla dolska ström
mar förintas liksom med den. Man 
är efter långt och nesligt slaveri tri 
igen — fri — fri! 

Härmed' har man förvisso inga
lunda fyllt den kristna etikens ma-
hända allra svåraste bud, att älska 
sin fiende. Genom att tänka vän
ligt om honom har man endast be
trätt allra nedersta trappsteget till 
denna fullkomlighetens lära. Men 
redan detta steg kan synas oändligt 
svårt. Att tänka vänligt om en som 
hatar, föraktar ooh kanske smädar 
dig, att göra rätt mot den som gör 
dig orätt, att säga om en som rör vid 
din heder: han är rättrådig, om en 
som grumlar din lycka : han är god, 
om en som bekämpar din framgång: 
han är hederlig — allt detta synes 
under vissa förhållanden omöjligt. 

Men det går — det måste gå. 
Även om övertygelsen till en början 
icke är med, skall den småningom 
vakna. Ty lika väL som du vet att 
din fiende värdesätter dig orättvist 
och från en ståndpunkt med in
skränkt synkrets, måste du veta att 
din värdesättning också är orättvis 

Stt 40-års jubileum. 

ALMA A HT,BLAD. 

Bilden här ovan är kanske icke 
känd av så många. Alma Ahlblad 
hör till dem, som icke göra mycket 
väsen av sig, men som på den plats 
de utvalt åt sig i livet göra en vär
defull insats genom sin plikttrohet, 
sin kunnighet och genom det gedig
na i själva deras väsen. Hon hör 
till dessa tysta, trofasta, skickliga 
arbetare, som utgöra den fasta 
grundvalen i det mänskliga samhäl

let.. 
Det är också ett arbetets jubileum 

Alma Ahlblad firar den 28 septem
ber. Hon har nämligen då i 40 år 
skött den mycket krävande och an
svarsfulla posten som kassörska och 
buvudbokförerska hos Aug. Johans
son Mark & Co., A.-B., och skött 
den så att 'hon tillvunnit sig både 
över- och underordnades aktning, 
beundran och tillgivenhet. Som be
vis på firmans erkänsla erhöll, hon 
efter trettiofemårig tjänstgöring Pro 
Patrias stora guldmedalj för trohet 

och flit. 
Alma Ahlblad älskar isitt arbete. 

Spänstig och 'levnadsglad kommer 
hon helt visst att fira guldbröllop 

med det. 
Alma ' Ahlblad har icke splittrat 

sig, hon har skänkt sin samlade 
kraft åt sitt arbete. Men även det 
mest plikttrogna arbete ger 1 ritid 
och under den har hon förstått att 
tillgodose andra intressen, som legat 
hennes hjärta nära. Det har natur
ligt nog blivit kåren — kontoristkå-

ren — och arbetet för dess fromma. 

som då tagit hennes intresse fånget. 
Hon lystrade genast då samlingssig-
nalen ljöd och blev medlem i Göte
borgs Kontoristförening redan vid 
dess start år 1892. Under åren 
1905—1908 arbetade hon där inom 
.damkommittén och när fullmäktige
institutionen instiftades var hon 
självskriven som en av dess kvinn
liga medlemmar. Hennes verksam
het inom G. K. F. har präglats av 
samma plikttrohet och samvets-
grann'het som hennes dagliga gär
ning — och genom sin lugna, kloka 
.besinningsfullhet, sin godhet och sin 
omutliga rättrådighet har hon varit 
ett ovärderligt stöd inom föreningen. 

Alma Ahlblad älskar naturen och 
börjar alltid sin dag med att dyrka 
den. Däri ligger till en stor del 
hemligheten med hennes spänstighet 
till kropp och själ. Sommar och 
vinter tar hon var morgon en pro
menad — hälst ensam — i allén el
ler trädgårdsföreningen och njuter 
av fägringen där, .samlar sig till da
gens bestyr. 

Men hon älskar även människorna 
och besitter i hög grad vad man kal
lar sinne för vänskap. Även där 
gör det trofasta i hennes väsen sig 
gällande. Så har hon ock under 
årens lopp förvärvat sig en stor och 
tillgiven vänkrets. 

Det är oss en glädje att i Kvinnor
nas Tidning få bringa henne kvin
nornas hyllning. Hon är en heder 
för oss. 

Carola Karlson. 

och inskränkt så länge den behär
skas av vreden och harmen. 

Om du vill behålla din andliga 
frihet måste du därför döma — icke 
från hatets träskmarker, där atmos
fären är förgiftad och synen blir 
förvänd, utan från de höjder inom 
din egen själ, där ditt väsens bästa 
makter ha sitt rum. Och där skall 
det icke bli dig svårt, att frammana 
en av alla fördomar o'besmittad och 
sympatisk mänsklig bild av din fi
ende. En bild som gör ditt hjärta 
gott och ger ditt sinne ro. Ty från 
det ögonblicket du kan se honom som 
en människa som alla andra., har du 
hävdat din andliga oavhängighet och 
från ditt väsen avkopplat det hem

lighetsfulla band. som fjättrade din 
själ vid honom, och hans fiendskap 
hänger från denna stund i luften — 
hans pilar nå dig icke mer. 

Marie Louise Ingeman. 

från gatan. 
Lördag. 
En folksamling står skockad i ett 

hörn invid Salutorget. 
En ny bilolycka? Någon som 

blivit överkörd igen? 
Huvudena sträckas och blickarna 

DRICK FRIMÄRKS THE få livlige" 
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