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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. 
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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 
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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. 

FISKTORGET. 

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! 

B L Å  P O R T E N  
D r o t t n i n g g a t a n  29 

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

öppet även söndagar. 

Vällagade rätter för avhämtning till Tel. 14 5 5 6' 

Hrla JVIjötk 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 " 

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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spana genom liopen in -mot centrum, 
där två polisik aiskar synas. 

Men det är ingen dödsolycka, som 
timat. Ingen olycka alls. Endast 
en liantskjuts som blivit hejdad a-v 
polisen. Bondgumman liar stigit 
ned från sätet och istår nu därnere 
på trottoaren mellan två 'konstaplar. 
Den ene nedskriver i sin öppna an
teckningsbok hennes namn och hem
ort. 

Vad har hon gjort. Man spanar 
och söker. Och plötsligt går det som 
ett sorl av harm från njun till mun. 

— Ack, se bara, se! 

Och nu iförstår alla. 

Det är hästen det gäller. Ovan
för de trånga .--kalmarna, som trycka 
tätt emot den bruna och välfödda 
dragarene sidor, lysa ett par öppna 
ljusröda sår inne i en krans av av-
skavt skinn. 

Arma djur! Vilket lidande har 
det icke varit att springa med det 
tunga lasset landsvägen fram, me
dan skalmarna gnidit upp ocli ned 
— upp och ned ända tills det röda 
köttet legat bart och svidande emot 
dem. 

Och nix skulle plågan ånyo börja. 
Man skulle hela den långa vägen 
tillbaka hem igen. Pålle hade redan 
med sina ömma såriga sidor klämts 
emellan de alltför trånga skalmarna, 
morän hade satt sig upp på lasset. 

Då kom räddningen. 

Vilket förunderligt känsligt fo
rum en människohop dock är! Nyss 
gingo dessa människor upptagna av 
sina egna. praktiska bestyr likgiltiga 
för varandra och utan tanke på att 
på något sätt ingripa i världsord
ningen. 

Så inträffar plötsligt något som 
appellerar till deras rättrådighet 
och vädjar till deras beskydd, och 
de äro imed ens en vilja, en tanke, 
en känsla, en själ. 

— Det är väl att polisen finns 
ändå, säger en röst. 

— Och Djurskyddsföreningen, in
faller en annan. 

Dessa lösryckta ord ge uttryck åt 
allt vad denna upprörda och för
stämda folkhop i detta ögonblick 
känner, nämligen att det är väl att 
det finns en makt med befogenhet 
att som deras ombud läkydda de värn
lösa djuren imot hjärtlösa och för
sumliga ägare -och handihavare. 

—e. 

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

G ö t e b o r g s  A f t o n b l a d  
Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar i olika 

frågor, berättelse, 

följetong, kåserier. 

Pr kvartal 7.50 fritt hemburen. 

Lösnummerpris 10 öre. 

S Inf. gen. Göteb. Tandl.-Sällskap. 

j Tandl. Lisa Andrén : 
Vasagatan 5 B, Tel. 10919. 

10—2, 5—7; lördagar 10—2. • 

I Tandläkare Annemarie Helide 1 • 
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Rådfrågningstid. % 2—3. 
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• • 
• Varel. 1—2 el. efter överenskommelse. S 
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i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Fru T. är en förtjusande män
niska. ' 

Sällskapskär, vänsäll, "tummis" 
och bussig på alla sätt — men hon 
har en egenhet. Hon vill inte vara 
frisk. 

Jag besökte henne härom dagen 
efter ' sommarvistelsen. Hon såg 
charmant ut. 

— Så frisk och kry du ser ut, 
utropade jag belt spontant. Man 
brukar ju kunna säga det till goda 
vänner. 

Men här var det förtvivlat dumt 
gjort. Det nyss så strålande och 
levnadsglada ansiktet framför mig 
antog med ens ett lidande och sårat 
uttryck. 

—- Frisk, sade hon förolämpad 
— jag är visst inte frisk. Jag är 
så långt ifrån frisk, att om du bara 
kände vad jag kände så 

Och det måtte vara något för
skräckligt, ty hennes drag förvred os 
plötsligt av smärta och hon förde 
handen mot sin högra axel. 

—• O, sade hon, det hugger som 
knivar. Det sticker och bränner och 
svider. A — o! 

—• Stackars dig! sade jag. Kan 
det vara drag? 

— Drag, upprepade hon förakt
ligt, Det är väl mycket värre än 
drag. O — nu ! 

Hon gjorde en ny fruktansvärd 
grimas och borrade samtidigt ögonen 
i mina som för att utröna hur myc
ket medlidande jag i mitt innersta 
kände med hennes outsägliga smär
ta. Jag uppbjöd å min sida all min 
energi för att få det lämpliga svars-
uttrycket på mitt ansikte. 

Anfallet varade några sekunder, 
och hon tycktes för tillfället nöjd 
med den effekt det gjort.. 

—- Ja så kan man bedraga sig, 
sade jag. Men det är ju ändå en 
fördel att du trots allt ser ut som 
själva hälsan. 

— Tala inte cm hälsa, inföll hon 
klagande. Jag vet inte vad hälsa 
är. 

— Â, sade-jag, nu överdriver du 
väl ändå en smula. Du har ju ock
så friska dagar. 

— O, nu är det där igen! 

Hon förde ånyo upp sin hand, 
men denna gång mot sin vänstra 
axel. 

— Det flyttar sig, sade jag. Det 
är åtminstone ett gott tecken. 

— Flyttar sig, utropade hon upp
bragt. De är i hela kroppen. Det 
flyger och ränner, 'hugger och svi
der 

—• Men brukar inte reumatis
men 

— Reumatism, utbrast hon. 
Vad är det mot detta! Det har. jag 
•väl också haft. Nej, detta är något 
allvarligare. Något av de ädlare or
ganen 

— Uppe i axlarna? frågade jag. 

Fru T. såg stort på mig. 

— Du tror visst inte att jag är 
sjuk? frågade hon dödsallvarligt. 

— Men kära du, det syns ju på 
dig, svarade jag. Det var bara ett 
ögonblick just som jag kom in som 
jag tyckte att.... Men nu . . .! Du 
ser ju förfärligt medtagen ut. 

Fru T. drog en lättnadens suck. 
Hennes armar sjönko ned och hon 
satt och betraktade mig med mörka 
fuktiga ögon, som ännu ägde ung
domens hela djup och strålglans. 

Selma Sjöbergs Damfrisering 
Grundad 1891. Kungsgatan 6 3 .  Tel. 4717. 

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

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

Boken. 
Gurli Herteman-Ericson: Resan 

ut. (P. A. Nordistedt & Söners för
lag). 

Fru Grurli Hertzman är göte-
borgäbarn. Hon har. redan skrivit 
många böcker — Bojor, Trollbun
den, Dalbogården, Av gammal köp
manssläkt, De srbumima legionerna, 
Trotsiga viljor — men slog helt 
igenom först med den för ett par 
år sedan utgivna förstadsromanen 
Huset med vindskuporna". "Resan 

ut" har sin upprinnelse i samma 
miljö, men .skildringen anknyter här 
till en utvecklingshistoria. 

Man möter först Jessie Bontron 
som äldsta syster i en barnrik medel
klassfamilj, där hon delar många äld
sta systrars lott att alltför tidigt ha 
fått pliktens börda lagd på sina spä
da skuldror. De knappa förhållan
dena göra. hennes skyldigheter så 
självfallna, att hon som ett litet 
stoftgrand helt och fullt skulle ma
las in i dem, om modern ej erinrade 
att familjen även hade skyldighe
ter mot henne. Någon uppfostran 
efter de rika anlagen kan icke ifrå
gasättas. men hon kommer som fri
elev in i en originell och självstän
dig skola, vars ledning, triumviratet 
fröknarna Krüger, Lund och Hag
berg, var för sig äro verkliga typer 
bland en framfaren tids kvinnliga 
pedagoger. Skildringen av skolli
vet frammanar på ett levande sätt 
stämningen och atmosfären över en 
flickskola, Jessie Bontron, den be
gåvade frieleven, vinner snart sina 
föreståndarinnors hjärtan, och man 
tror icke riktigt på att det mörka 
moln, som seglar upp på hennes 
himmel i anledning av en utväxlad 
kyss och en brevlapp från en skol
pojke. skall få en så sträng åtgärd 
sonn relegering till följd. Något så
dant ställes i utsikt, men läsaren är 
glad att finna mer mänsklighet i 
gamla fröken Krügers hjärta. Hon 
betraktar brevlappen med den klum
piga pojkstilen, sam framlagts så
som bevis mot Jessie och tänker 
.klokt, att det hela blott är en barns
lig lek med en makt som ingen av 
dem känner —• och att åldern skall 

ge visdom. Molnet dunstar bort, 
och resultatet av historien blir en
dast att bandet av tillgivenhet och 
sympati växer sig ännu starkare 
mellan den förlåtna och den förlåt-
tände. När fröken Krüger en tid 
därefter dör visar det sig att hon 
kommit ihåg sin skyddsling med en 
summa i sitt testamente. Skolan 
nedlägges, Jessie återvänder hem, 
och sedan pängarna en tid stått inne 
och tack vare moderns rättrådighet 
orörda för det ändamål, vartill de 
skänkts, bli de för den unga flickan 
en språngbräda ut i livet. Hon re
ser till ett pensionat i London, inträ
der i helt ny miljö, får en befatt
ning på svenska legationen och stu
derar under tiden det nya språket 
och landet. 

Men därute möter hon även det 
oundvikliga — den första kärleken. 
George Seymour är förträffligt skil
drad — en av krigets världströtta 
soim, trots en tidigare lysande di
plomatisk karriär, efter återkomsten 
från skyttegravarna icke längre kan 
lockas av äregirigheten, emedan han 
blivit likgiltig tför de mått, varmed 
människorna mäta. En djup, älsk
värd och intressant personlighet. 
Och likafullt blir man icke glad att 
unga Jessie Bontron ;med sin rena 
barnatro på människorna, sin ro
mantiska dröim 01m kärleken möter 
livets stora saga i just denne man. 
Han är desillusionerad och trött, har 
den erfarne erotikerns säkra hand
grepp och estetens njutning av de 
Istora ögonblicken, men också den
nes fruktan för livets grå vardag. 

Jessie Bontron glider som en hyp
notiserad in i hans liv. Han blir 
för henne den första stora upplevel
sen — hon för honom endast en ef-
terskörd. Han har ingen tanke på 
att begära henne till hustru, och hon 
förkväver varje längtan inom sig, 
som icke är hans. Det vilar ett visst 
vemod över denna kärlekssaga, i 
vars springflod vår och höst jublan
de imötas endast för ett avsked. Så 
sluter sig cirkeln omkring dem — 
trollcirkeln, som skymmer bort allt, 
nutid, framtid, människor, värld. 

Hon var nöjd som ett bortskämt 
barn, som fått sin vilja fram. Hon 
ville vara sjuk och jag hade erkänt 
att hon var det. 

Och med minen hos en martyr, 
som gör sig till segrare över tusen 
plågor och kval, till vilka han blott 

för ett ögonblick gläntat på dörren 
reste hon sig upp, stack sin hand 
under min arm och sade: 

— Kära Ragna, nu glömma vi 
det tråkiga och gå ut i salen och få 
oss en kopp té. 

Ragna Peters. 

J<hartbz 
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fabrikat till fabrikspriser. 

: 

Intet kan motsvara en elegant 

lackväska till den moderna röd

bruna vinterkappan. Charmanta 

modeller inkomma dagligen. 

Mycket varierande storlekar och 

enastående urval. 

JOHN A. GMM 
Korsgatan 12 - Göteborg. 

En dag mottager Jessie ett brev 
från modern som blir vändpunkten. 
Fadern är död. De sidor som ägnas 
åt den alldiaglige, 'hjärtegode herr 
Bontronis minne äro några av bokens 
starkaste. Det är vid detta minne 
Jessie vaknar och blir lilla Jessie 
igen, på vars skuldror så många av 
hemmets bördor vilade. Tanken på 
modern, som! nu lämnats ensam, på 
syskonen som' stå lutan hägn, drar 
hem. Hon känner imed ens att hon 
intet annat fäste äger än de sina, 
George Seymour har aldrig erbju
dit Ihenme ett hem. Han fruktar 
bojorna emedan de döda kärleken 
'och icke passa hans natur. 

I tro på denna förklaring och i 
respekt för hans natur, med ett min
ne i hjärtat, soim "skall kasta glans 
över hela hennes liv" lämnar Jessie 
London för att återvända till den 
miljö, vari hon har sina rottrådar 
fastade. 

Detta är i stora drag innehållet i 
Resan ut. ' Skildringen är som hel
het fängslande och röjer ett varm
hjärtat författarkynne med humor 
och vid blick för människornas öden. 
Karaktärsteckningen är anmärk
ningsvärt säker, replikföringen le
dig, scenerna stundom mästerliga. 
Flyter berättelsen, särskilt i början 
något för mycket ut i detaljer och 
begås en direkt blunder genom att 
låta fröken Täck förbliva fröken 
Täck även sedan hon i många år 
varit fru Engdål är detta relativt 
små fel, som icke på något sätt be
röva boken dess förtjänster. I vår 
nutida svenska litteratur är det icke 
många som göra fru Hertzman-Eric-
eon rangen stridig såsom en av vå
ra förnämsta skildrare av den var
dag och verklighet, som omge oss, 
ooh som fordrar både hjärta ooh ta
lang att upptäcka och återgiva så
som ett stycke av människornas 

historia. 
—e. 

På barnens frukostbord kan Ni 
helt enkelt icke undvara vaxduksbe
klädnad. Även avpassade vaxdu
kar finnas i olika storlekar hos "Li
nopeters", Kungsportsplatsen 2. 

Varje person mottager en tvåfal-
dig uppfostran — en, som han får 
av andra, och en annan av större in
flytande, sonn han giver sig själv. 

Edvard Gibbon. 

ar aven som badtvål de7 
förnämsta. 

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 

GÖTEBORGS SLÖJDMAGASIN 
KYRKOGATAN 26 

Vetenskap ocb 
religion. 

Man hör icke sällan från reli-
gionsfientligt håll eller m. personer, 
som äro religiöst liknöjda, en ironisk 
undran, om väl vetenskapsmannen 

ha någon religiös tro. Man menar 
att intelligenta människor icke kun
na tro på något sam vetenskapsmän
nen icke godkänt. Denna uppfatt
ning är ofantligt vanlig särskilt 
bland arbetarbefolkningen. 

Professorn i moralfilosofi -vid 
Edinburgs universitet A. E. Taylor, 
som själv är en av samtidens store 
vetenskapsmän, har upptagit denna 
nyssnämnda fråga till besvarande. 

Han påpekar att det inte faller 
någon människa in att tillerkänna 
en vetenskapsman, om än så berömd, 
ofelbarhet i fråga om t. ex. politiska 

åsikter eller att anlägga dem för 
egen del endast därför att han om

fattar dem. 
Under sådana förhållanden, säger 

professor Taylor, finns det ingen 
riimlig anledning varför vi skulle 
tillerkänna vetenskapsmannen vite
ord ifråga om den religiösa uppfatt
ningen och låta vad han i detta 'hän
seende tror bestämma vår tro. 

Men i alla fall, tillägger professor 
Taylor, bland de vetenskapsmän 
jag känner är det endast ett för
svinnande fåtal, som äro materialis

ter eller gudsförnekare. 
Naturligtvis, medger han, kan en 

vetenskapsman lika väl soim ca au 

nan människa leva sitt liv u^an er 

far enhet av det religiösa livets be 
tydeisefulla sanningar på alldeles 
samma sätt som han kan vara färB 

blind eller omusikalisk. Men « 
sakförhållandet att han icke ha 
helgonets, målarens eller tonsa 
rens upplevelser bevisar icke att ® 
ras erfarenheter äro falska ^ 0e 

overkliga, utan det visar en bn» 

hems utrustning. : , 
"Enligt min uppfattning, sta a 

prof. Taylor, gäller emellertid 
våra dagars såväl vetenskap som 
losofi, att de främsta imännen v n. 
sig bort från gudsf örnek els en oc^ ^ 
stället allt bestämdare omfatta öve 
tygeisen, att världen behöver en an 

lig förklaring och att den re^"10. 
tron är ett sant och oumbärligt e 

ment i vår civilisation. 

järlek — vilken volym i ett ord. 

vilken ocean i en tår, en ®j1in 1 

i en blick, en blixt i ett vi 

•, tusen år i en minut! 

M. Tupper-

Kä 

mel 
rande 

Offentliganöjen. 

$tora Teatern. 
Varje afton kl. 8: 

Sista valsen. 

Operett i 3 akter av Oscar Straus. 

Lorensbergsteatern. 
I afton kl. 

för sista gängen 

En romantisk ung dam. 

Komedi i 3 akter av Martinez Sierra. 

Lil la Teatern. 
Varje afton kl. 8. 

Lördag och Söndag kl. 7 och 9 
"Bortbytta äkta män" 

(Dubbelexponering) 
,j å 1.65 o. 2.65 kl. 12—2 och efter kl. 6. Tel. 7760. 

Veckan 28/9—4/10 
Kl. 7 o. 9 (Sönd. kl. 6, 7,45, 9,30.) 

Barnförbjudet. 
PALLADIUM 

Molnårs 
" S  V A N  E  N "  

Filmad av BUCHOWETSKl. 
RIALTO 

Blance Ibanez' 
" H E  T  T  H  I ,  t )  D "  
Filmad av ALLAN DWAN. 

Hiininoar och Hosinadslorsian 

till 

manier ocn inredningar 
av alla slag utföres. 

Arkitekt Georg Larson 

S. Vägen 14. Tel. 15973. 

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

Slopa kaffet och drick 

»t CAJ» 
KAKAO 

i.^igmalfdrpackjnr.çnr à 100gr aSOOgr. 
7T ullDCrkad OD bdsta fuLmocma icninnhr.rm fuunoçna knkaobonor 

mefoarn 
Deri som smakat CAP 

dricker dea sedan dagligen. 

utofi tusals av Bgrigj kand pgiuIicfkrimilin/Mr 
XP KAKAO Köp alltid hos Kvinnornas Tidnings annonsörer! 

Gynna eder tidning och 
sprid den bland vänner! 

ni n i»' 

Vinterns moder. 
Sidenhuset bar för den västsven

ska huvudstadens del på ett ståtligt 
sätt inlett höstens mannekängupp-
visningar imed två expositioner av 
Pariser- och Wienermodeller, varde
ra sträckande sig över ett par tre 
dlagar. Genom detta arrangemang 
ihar man velat bereda en så stor pub
lik som möjligt tillfälle att överva
ra dessa alltid så gouterade och även 
praktiska tillställ ningar. 

Låt oas komma ihåg att våra 
dagars kvinnor icke kunna ägna 
samma tid som förr utan svårig
het kunde avskiljas för detta 
ändamål, åt studiet av modejo
urnalerna och överläggningar med 
.sömmerskan eller åt det mödosam
ma värvet att prova igenom ett stort 
konfektionslager. Samtidigt har det 
långt större betydelse för oss än för 
våra oldmödrar att vara väl klädda, 
att icke sticka av mot det gängse 
modet. Vi röra oss mycket mera än 
vad de gjorde utanför hemmet på 
grund av vårt självförsörjningsarbe
te, våra intressen på det sociala och 
politiska området liksom inom före
ningslivet. 

Nåväl, en mannekänguppvisni 
på en enda timme inviger oss på det 
mest fullständiga sätt i det nya mo
dets hemligheter. Bekvämt tillba
kalutad i en god stol ser man den 
ena modellen efter den andra demon
streras från de utsöktaste och dyr
baraste toaletterna, för de stora till-
iàllena ned till "mellanklädningar-
ne" och vardagshabiten. Man för
värvar den mest ingående kunskap 
om vad som är modärnt i fråga om 
stoff, färg, besättningar och linier, 
allt detta som är det väsentliga i 
modet och till vilket sedan den per
sonliga smaken kan foga sina de
taljer. Man kan, och det sker nog 
ofta, omedelbart göra sig till ägare 
av någon bland de exponerade mo
dellerna. en den angenämaste och 
mest bekväma lösning av den be
svärliga klädfrågan. Har man egen 
sömmerska kan man efter en sådan 
mannekänguppviäning möta henne 
med betydligt större självförtroende 
än eljes och giva denna antingen 
rådvilla eller egenmäktiga varelse 
på verklig sakkunskap baserade be
stämda direktiv, ett lika sällsynt 
som utsökt nöje. 

Och nu något om Sidenhusets mo
deller. 

Hur skola de väl kunna beskrivas, 
hur skall man imed en reservoarpen
na kunna måla dessa klara utsökta 
färger, kunna återge dessa fina lini
er. Att dröja vid de särskilt vackra 
modellerna skulle vara att skildra 
nästan alla ! 

Låt oss därför stanna vid det hu
vudsakliga. i fråga om vinterns mo
der och konstatera att alla färger 
synas modärna med företräde kan-
! ike för svart och lila, att i fråga om 
stoffet för de stora toaletterna crê
pe georgette och sammet stå högt i 
gunst, att "linien" alltjämt är rak 
med en dragning åt klockform hos 
kjolen, vilken fortfarande är kort 
men dock i mycket varierande grad 
samt att garneringar äro rikt före
kommande. 

Crêpe Georgette. 

Barnen draga in både damm och 
smuts i Eder våning. Arbetet med 
rengöringen skulle växa Eder över 
huvudet, om Ni icke hade linoleum-
mattor ifrån "Linopeters", Kungs-
portsplaifcsen 2. 

Musik är nyckeln till hjärtat. 

J. G. Setime. 

Handskkompaniet 
DROTTNINGGATAN 42 

TEL. 15379. 

Största sortering i 

Handskar 

och 

Vantar 

Den förtidiga 
döden. 

]Medelålderns sexton faror. 

Amerikanska läkare och psykolo
ger ha till undersökning upptagit 
frågan varför dödsprocenten med 
hänsyn till medelålders människor 
stiger trots förbättrade hygieniska 
levnadsförhållanden och de stora 
landvinningar läkarevetenskapen 
gjort under de senaste årtiondena 
Man räknar med att döden kommer 
10 à 25 år tidigare än vad den rät
teligen borde. 

Professor Abraham Myerson. en 
berömd nervspecialist i Boston, an
ger fyra fysiska och tolv psyskiska 
orsaker till medelålderns oförmåga 
att uthärda påfrestningen av det 
nutida livet: 

Otillfredställande personlig hygi
en, överflöd i fråga om föda, överan
strängning och smitta, äro de fyra 
fysiska orsaker, som för medelål
dern leda till en förtidig död. 

De tolv mentala dödsbringarna 
äro: 

För långt driven arbetsamhet. 
Plötslig ekonomisk ruin. 
För stora svårigheter med därav 

följande hopplöshet. 
Känslan av att hela livet endast 

är en droppe i tidens ocean. 
För mycket sinnlighet. 
Ensidiga människors misslyckan

de i fråga om det som utgör deras 
enda intresse. 

Förluisten, genom döden, av en 
kär människa, isärskilt en yngre per
son. 

Arbetets och förströelsernas febri

la. tempo. 
Familjens och umgängeskretsens 

oavbrutet stigande krav på större 

lyx. 
De dyra levnadsomkostnaderna. 
Ett sjukt samvete. 
Professor Myerson tillägger, att 

livet när det icke längre bereder 
människan nöje upphör att ha något 
värde för henne. Förlusten av livs
glädjen kallar ban "anhedonia". 

"De orsaker som •framkalla anhe
donia och denna dödliga sjukdoms 
symptom äro, säger han, typiska för 
den amerikanska civilisationen, som 
rusar fram genom livet alltför bråd
störtat för att kunna känna verklig 
till fredstä Heise eller för att kunna 
ernå någon verklig kultur. "Att 
lyckas" har blivit en sjuklig idé. 
Brådska och oro utestänga känslan 
•av verklig tillf redställelse. För 
mycket förströelser förbränna livs

kraften." 

Av ASTRID HOLMER. 

En av världens vackraste kär
lekshistorier är knuten till de båda 
stora konstnärenamnen Robert Schu
mann och Klara Wieck. 

Rdbert Schumann föddes 1810 
som son till en bokhandlare. Han 
hade icke något musikaliskt påbrå, 
utan hans egen rika begåvning i 
denna riktning framträdde alldeles 
oförmedlat. 

A andra sidan torde han av sina 
föräldrar ha ärvt ett sjukligt anlag. 
Fadern led som äldre av svåra svin-
delanfall och moderns väsende be
tecknades som — till en viss grad 
— överspänt och obalanserat. Ro
berts systrar voro sinnessjuka och 
även hans eget själsliv kom längre 
'fram i tiden att lida av svåra rubb
ningar. Som karaktär och männis
ka var han en av de ädlaste. 

Det fanns i hans väsende ett 
starkt svärmiskt inslag — innan 
han ännu lämnat goasåren bakom 
sig och innan han ännu mött Klara 
Wieck hade han haft flera roman
tiska och helt säkert, också djupa 
förälskelser. 

Som sjuttonårig skrev han till 
en skolkamrat om den unga flicika. 
som var hans .första kärlek: —O, 
vän, vore jag blott ett leende, hur 
skulle jag icke leka ikring henne: 
ögon! — Vore jag blott glädje hur 
milt skulle jag icike hamra i hennes 
pulsar! Ja, vore jag blott en tår 
hur skulle jag ej gråta, med henne, 
och om hon sedan åter loge hur glatt 
skulle jag icke dö på hennes ögon
fransar —• — —!" 

Efter att vid aderton års ålder ha 
blivit student skickades Schumann 
till Leipzig icke för att studera mu
sik, till vilken dock hans håg så 
lidelsefullt drogs, utan juridik. 
Han böjde sig i detta fall för mo
dern, som nu var änka och som han 
ägnade en hängiven sonlig kärlek 
och ett obegränsat förtroende. 

Bredvid de akademiska studier 
han bedrev dyrkade han dock även 
musiken. En ny förälskelse, den 
fjärde i ordningen, infaller under 
denna tid. När han följande år 
gjorde en resa till Italien skrev han 
till modern: 

— "Jag fann det fruktansvärt 
svårt att lämna Liepzig. En flic
kas själ, skön, lycklig och ren hade 
slagit min i bojor". 

I Italien sammanförde honom 
ödet med en helt ny kvinnotyp — 
en engelska. Den unge Schumann 
tillber henne men klagar, brevledes 
bitterligen för sin mor att den dyr
kade mera älskar hans musik än ho
nom själv. "De engelska kvinnor
na älska endast med huvudet". 

Slutligen bryter hon förbindelsen 
och avskedar sin unge tillbedjare 
med en — cypresskvist. Mera defi
nitivt och sorgligt kan ett avsked 
väl knaTioast forma sig. 

cUeritppfager lektionerna i pianospel och 

musikens teori. 

'Veaferqufan id î~e/c/on t70ö 
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Inför sonens djoipa isorg förstod 
måhända fru Schumann, atf hon 
måste ge hans sinne något annat 
och nyttigare att syssla- med än des
sa ständiga kärlekshistorier. Allt
nog hon gav sitt medgivande till att 
han lämnade juridiken för att i stäl
let helt ä.trna sig åt musiken. 

Hans undervisning anförtroddes 
åt en av tidens mest berömda piano
lärare Friedrich Wieck, i "vars hem 
Scha.umann kom att bo. 

Detta inträffade år 1829. Wiecks 
dotter Klara Josefina var då endast 
tio år gammal. Ett musikaliskt un
derbarn hade hon redan året förut 
urmträtt offentligt vid en konsert, 
ocih hennes far närde för hennes räk
ning de äregirigaste förhoppningar. 

Vad den unge Schaumann beträf
far fascinerades han av hennes spel, 
•men eljes var hon ju alltför myc
ket barn för att han skulle fästa 
någon särskild uppmärksamhet vid 
hennes dock förtjusande lilla person. 

Han hade för övrigt, tillgänglig 
för kärleken som han var, redan för
älskat sig i en annan av Wiecks 
elever, Ernestine von Fricken, dot
ter till en rik böhmisk adelsman. Ar 
1834 trolovade han sig med henne. 

Men hans känsla för den unga da 
men förbleknade efter .hand. Hon 
var alldeles icke det kvinnoideal han 
drömt henne. Kanske sprungo hen
nes inre ofullkomligheter honom så 
bjärt i ögonen på grund av de jäm 
förelser ihan hade tillfälle att göra 
mellan henne och den betagande 
uppenbarelse Klara Wieck var just 
nu under utvecklingen till ungmö. 
Klara hade från första ögonblicket 
hon såg Robert Schumann omfattat 
honom med sitt barnsliga hjärtas 
hela hängivenhet. 

Förhållandet dem emellan, alltid 
präglat av sympati och förtroende, 
fördjupades alltmera ehuru Scha
mann ännu icke anade arten av sina 
känslor för den unga flickan. 

De framlyste dock ur hans bil
jetter til'1 henne. En gång skrev 
han: — "Jag tänker ofta på dig, 
icke som en bror på en syster, och 
inte blott och bart i vänskap utan 
som en pilgrim på en fjärran helge
dom". 

En annan gång: —• "Jag längtar 
efter att fånga fjärilar som budbä
rare till dig. Jag funderade på att 
låta avstämpla det här brevet i Pa
ris för att du skulle tro, att jag be
fann mig där. Kort saigt, många 
sällsamma infall flögo genom mitt 
huvud ooh de islkingrades 'först, nu 
av postiljonens horn . Ditt 
brev var alldeles du själv. Du stod 
framför mig skrattande oöh samsprå
kande med mig, med skämt och all
var i snabb växling, såsom du har 
för vana, diplomatiskt lekande med 

Knut Heurlins Hemslöjd 
KORSOATAN 8. Telefon 101 18. 

M ö b e l t y g e r  billigt. 

din slöja — i korthet, brevet var 
Klara själv!" 

Ernestine von Fricken. skarpsynt 
som en kvinna är i dylika fall, för
stod läget. Kanske var hon innerst 
inne nöjd med händelsernas utveck
ling. Kanske var det allt för mö
dosamt för henne att söka motsvara 
det kvinnoideal Schumann kräv
de —. I alla 'händelser trädde hon 
frivilligt och under vänliga former 
tillbaka för att lämna rum åt den 
mäktiga känsla hon sett utveckla 
sig mellan Schumann ooh Klara. 

Redan innan trolovningens upp
lösning, vilken fördröjdes genom de 
invecklade juridiska formaliteterna, 
hunnit ibli fullbordat faktum vilket 
skedde i slutet av 1835 hade Schu
mann ooh Klara Wieck ingått en 
hemlig trolovning. 

Men när de sedan sökte Wiecks 
samtycke reste denne det mest för
bittrade motstånd mot förbindelsen. 
Robert Schumann motsvarade icke 
de höiga fordringar han ställde på en 
svärson. Ingenting förutspådde ho
nom då en lysande konstnärsbana. 
Hans högra hand hade skadats ge
nom alltför forcerade fingerövning
ar — denna åkomma gick sedan 
tillbaka — ocih som kompositör ha
de han ännu icike åstadkommit nå
got verkligt stort och betydande. 

Kärleken ooh sorgen fördjupade 
och mognade den unga flickans vä
sende, förlänande hennes konst en 
själfullhet som den tidigare i all sin 
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H O O V E R  
Den piskar, medan den sopar 

medan den suger. 

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

A.-B.  
Ferd. Lundquist & Co. 

Hoover-avd. Tel. 4614. 

(Efter t ryck ej  
t i l lå te t ) .  

Med ensamrät t  
för  Sverige.  

mial)$ vilja. 
Av K AT H LYN RHODES. 
Översat t  av Sigyn Frydén. 

De hade kommit fraim till sfinxen, 
Inder det hon talade, och bada stan
nade ofrivilligt vid kanten av den 
sandgrop, sotm har öknens eviga 
"hemlighet i förvar. 

Det vita månskenet omgav dem 
®ed sitt magiska flöde. Svarta, 
bistra, outgrundliga, reste sig pyra-
^tiderna mot natthimlen, fyllda med 
den gränslösa trollmakten hos de 
finnen, som göra Egypten till ett 

rikt, så underbart land, som för-
^andla öknen från en blott och bar 
vildmark av ofruktbar sand till en 
^kiattkaimmare med sagolika dyrbar-
®eter,, romantikens hem — en ro
mantik, som inget annat land någon-
s'n kännt till. 

Under det hon långsamt blickade 
omkring sig, hörde Kitty Egyptens 
stämma i sitt öra, kände Egyptens 

hand på sitt hjärta. 

Det förflutna och det närvarande 
hade smält samman till ett. De sto
ra byggmästarnas andar från gång
na tidsåldrar dvaldes ännu kring de 
mästerverk, som de frambragt. Män. 
som kunde tänka ut, planera och ut
föra efter sådana kolossala mått, 
skulle säkerl igen aldrig kunna dö. 
Förintelsen skulle aldrig kunna nå 
de själar, som kunnat skapa så. 
Dessa massiva storverk skulle ju en 
gång under tidernas lopp förvittra 
och falla samman — fast detta syn
tes nästa omöjligt vid tanken på de 
årtusenden, som de redan trotsat ti
dens härjningar. Men visst måste 
skaparne själva, de egyptiska kung
arna, arkitekterna, ooh byggmästar
na kräva odödlighet för sina själar, 
eftersom dessa minnesmärken blott 
voro ett passande uttryck för deras 
instinktiva känsla av sin egen oänd

lighet. 

Då hennes ögon vilade på den 
gåtfulla sfinxens hemlighetsfulla 

drag, andades Kitty så häftigt, att 
det lät nästan som en snyftning. 

Stilla, lugnt, likgiltigt blickade 
det stora stenbelätét ut över öknens 
böljande vidder, soim glänste soim sil
ver i den varma imånljusa egyptiska 
natten, och de två, som stodo där 
nedanför, blickade, tysta som hon, 
på det väldiga ansiktet, var för sig 
sökande fatta, vad som ligger bakom. 

Den blicken betyder — kan bety
da så mycket. Den kan betyda 
trötthet, tröttheten hos en. Som är 
dömd för evigt till en fruktlös vaka. 
Den kan betyda likgiltighet, likgil-
ighet för människorna, för turisthor
derna, som dagligen och stundligen 
trängas kring hennes fot. Den kan 
vara uttrycket för ett tyst förakt, 
gränslöst, outgrundligt, som öknen 
själv. Den kan vara. endast uttryc
ket för den stumma värdigheten hos 
en majestätisk varelse, dömd till 
tystnad och evig ensamhet. Den kan 
betyda allt eller intet. Den enorma 
blicken kan betyda endast höjden av 
en skicklig .mästares konst, som kun
nat äå förvandla ett dött stenblock, 
att. så länge som sfinxen existerar, 

skall också den eviga frågan om hen
nes betydelse förbli obesvarad. 

Det är ett mysterium alltsammans, 
ursprung, idé och utförande. Ooh 
troligen kommer varenda, själ, som 
står inför öknens store ande att söka 
ge sitt eget svar till mysteriet. 

— Nå? Det var Fraser, som bröt 
tystnaden till slut. Ska vi vända 
om till hotellträdgården eller ej? 

Hon såg alltjämt lika allvarlig ut, 
—- Nej, sade hon. Herr Fraser, 

vad är det, som sfinxen väntar på? 
Den där tomma blicken betyder 
väntan, det är jag säker om. 

— Jag vet inte. Men det måste 
vara förskräckligt att leva kvar, 
medan den ena kulturen efter den 
andra går under, att vara det enda 
oföränderliga, i en ständigt växlande 

värld. 
En liten grupp araber sutto på 

sanden en bit därifrån, och vid åsy
nen av de båda, som stodo där för
djupade i betraktandet av det stora 
belätet, som infödingarna kalla "Fa
sornas Fader", reste sig en av dem, 
en gammal, förskräckligt sjuk och 
vanställd stackare, ooh linkade emot 
dem stödd på sin käpp med den 

magra handen utsträckt och ideligen 
mumlande som en papegoja: "Bak
shish! — Bakshish"! 

— La! La! sade Fraser i befal
lande ton, förargad över avbrottet. 
Nej, fröken Romney, var god och 
ge honom ingenting. De skaffa sig 
en inkomstkälla av sina sår, de usla 
gamla varelserna, och det är demo
raliserande för den yngre genera
tionen. 

Hon släppte en piaster i den gam
les skrynkliga hand och log aVbed-
jande mot Fraser. 

—• A, bara en enda! Ni förstår 
ju, hur förfärligt det måste vara att 
vara gammal och inte ha någon, som 
håller av en. Men — hon drog hans 
uppmärksamhet tillbaka till sfinxen 
igen — vilken förunderlig skapelse 
det är. Se på de massiva tassarna! 
Det hela är något så gigantiskt, att 
det är fullständigt överväldigande. 

Under två eller tre minuter stod 
hon tyst igen, och han avbröt ej 
hennes drömmeri. Han kunde inte 
gissa, vad hon tänkte på. Härute 
under den stjärnströdda himlen, om
svept av de varma-, imilda fläktarna 
från öknen, i den stora tystnaden, 

försjunken i betraktande av det väl
diga undret framför henne, hade 
Kitty på ett oförklarligt isätt blivit 
till en del befriad från den aggande 
smärta, soim hon burit i hjärtat allt-
sen den natten ombord på Magnolia, 
då Owen Cheyne kysst henne. Un
der månader hade smärtan av detta 
hemliga sår varit nästan outhärdlig, 
ty hon visste mycket väl, att hade 
han bett henne den kvällen bli hans 
huistru, så skulle hon sagt ja, 

Hans iköld ooh markerade sätt att 
undvika henne hade aldrig upphört 
att gnaga på hennes sinne, ty hon 
kände, att hon åtminstone ej gjort 
någonting för att göra sig förtjänt 
av detta. Från första stunden hade 
han själv sökt upp henne, och hon 
var ej att klandra, om hon skänkt 
honom en liten del av sitt hjärta, 
då han tycktes så angelägen om att 
få äga det. Hans isista handling 
hade därför varit, omöjlig att förli
ka med hans föregående 'Uppföran
de, och Kitty med all sin stolthet 
hade lidit djupt dessa månader. 

Ty — och här var den sjuka 
punkten — hon kunde ha älskat ho
nom. Och kärlek, vare sig vi äro 



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

su immim 
K R E D I T A K T I E B O L A G E T  

GÖTEBORG - STOCKHOLM - MALMÖ 

A v d e l n i n g s k o n t o r  
ö v e r  h e l a  l a n d e t  

Egna fonder Kr. 182,000,000:— 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
U K  r e d i t b o l a g e t "  

spana genom liopen in -mot centrum, 
där två polisik aiskar synas. 

Men det är ingen dödsolycka, som 
timat. Ingen olycka alls. Endast 
en liantskjuts som blivit hejdad a-v 
polisen. Bondgumman liar stigit 
ned från sätet och istår nu därnere 
på trottoaren mellan två 'konstaplar. 
Den ene nedskriver i sin öppna an
teckningsbok hennes namn och hem
ort. 

Vad har hon gjort. Man spanar 
och söker. Och plötsligt går det som 
ett sorl av harm från njun till mun. 

— Ack, se bara, se! 

Och nu iförstår alla. 

Det är hästen det gäller. Ovan
för de trånga .--kalmarna, som trycka 
tätt emot den bruna och välfödda 
dragarene sidor, lysa ett par öppna 
ljusröda sår inne i en krans av av-
skavt skinn. 

Arma djur! Vilket lidande har 
det icke varit att springa med det 
tunga lasset landsvägen fram, me
dan skalmarna gnidit upp ocli ned 
— upp och ned ända tills det röda 
köttet legat bart och svidande emot 
dem. 

Och nix skulle plågan ånyo börja. 
Man skulle hela den långa vägen 
tillbaka hem igen. Pålle hade redan 
med sina ömma såriga sidor klämts 
emellan de alltför trånga skalmarna, 
morän hade satt sig upp på lasset. 

Då kom räddningen. 

Vilket förunderligt känsligt fo
rum en människohop dock är! Nyss 
gingo dessa människor upptagna av 
sina egna. praktiska bestyr likgiltiga 
för varandra och utan tanke på att 
på något sätt ingripa i världsord
ningen. 

Så inträffar plötsligt något som 
appellerar till deras rättrådighet 
och vädjar till deras beskydd, och 
de äro imed ens en vilja, en tanke, 
en känsla, en själ. 

— Det är väl att polisen finns 
ändå, säger en röst. 

— Och Djurskyddsföreningen, in
faller en annan. 

Dessa lösryckta ord ge uttryck åt 
allt vad denna upprörda och för
stämda folkhop i detta ögonblick 
känner, nämligen att det är väl att 
det finns en makt med befogenhet 
att som deras ombud läkydda de värn
lösa djuren imot hjärtlösa och för
sumliga ägare -och handihavare. 

—e. 

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

G ö t e b o r g s  A f t o n b l a d  
Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar i olika 

frågor, berättelse, 

följetong, kåserier. 

Pr kvartal 7.50 fritt hemburen. 

Lösnummerpris 10 öre. 

S Inf. gen. Göteb. Tandl.-Sällskap. 

j Tandl. Lisa Andrén : 
Vasagatan 5 B, Tel. 10919. 

10—2, 5—7; lördagar 10—2. • 

I Tandläkare Annemarie Helide 1 • 
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Rådfrågningstid. % 2—3. 
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i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Fru T. är en förtjusande män
niska. ' 

Sällskapskär, vänsäll, "tummis" 
och bussig på alla sätt — men hon 
har en egenhet. Hon vill inte vara 
frisk. 

Jag besökte henne härom dagen 
efter ' sommarvistelsen. Hon såg 
charmant ut. 

— Så frisk och kry du ser ut, 
utropade jag belt spontant. Man 
brukar ju kunna säga det till goda 
vänner. 

Men här var det förtvivlat dumt 
gjort. Det nyss så strålande och 
levnadsglada ansiktet framför mig 
antog med ens ett lidande och sårat 
uttryck. 

—- Frisk, sade hon förolämpad 
— jag är visst inte frisk. Jag är 
så långt ifrån frisk, att om du bara 
kände vad jag kände så 

Och det måtte vara något för
skräckligt, ty hennes drag förvred os 
plötsligt av smärta och hon förde 
handen mot sin högra axel. 

—• O, sade hon, det hugger som 
knivar. Det sticker och bränner och 
svider. A — o! 

—• Stackars dig! sade jag. Kan 
det vara drag? 

— Drag, upprepade hon förakt
ligt, Det är väl mycket värre än 
drag. O — nu ! 

Hon gjorde en ny fruktansvärd 
grimas och borrade samtidigt ögonen 
i mina som för att utröna hur myc
ket medlidande jag i mitt innersta 
kände med hennes outsägliga smär
ta. Jag uppbjöd å min sida all min 
energi för att få det lämpliga svars-
uttrycket på mitt ansikte. 

Anfallet varade några sekunder, 
och hon tycktes för tillfället nöjd 
med den effekt det gjort.. 

—- Ja så kan man bedraga sig, 
sade jag. Men det är ju ändå en 
fördel att du trots allt ser ut som 
själva hälsan. 

— Tala inte cm hälsa, inföll hon 
klagande. Jag vet inte vad hälsa 
är. 

— Â, sade-jag, nu överdriver du 
väl ändå en smula. Du har ju ock
så friska dagar. 

— O, nu är det där igen! 

Hon förde ånyo upp sin hand, 
men denna gång mot sin vänstra 
axel. 

— Det flyttar sig, sade jag. Det 
är åtminstone ett gott tecken. 

— Flyttar sig, utropade hon upp
bragt. De är i hela kroppen. Det 
flyger och ränner, 'hugger och svi
der 

—• Men brukar inte reumatis
men 

— Reumatism, utbrast hon. 
Vad är det mot detta! Det har. jag 
•väl också haft. Nej, detta är något 
allvarligare. Något av de ädlare or
ganen 

— Uppe i axlarna? frågade jag. 

Fru T. såg stort på mig. 

— Du tror visst inte att jag är 
sjuk? frågade hon dödsallvarligt. 

— Men kära du, det syns ju på 
dig, svarade jag. Det var bara ett 
ögonblick just som jag kom in som 
jag tyckte att.... Men nu . . .! Du 
ser ju förfärligt medtagen ut. 

Fru T. drog en lättnadens suck. 
Hennes armar sjönko ned och hon 
satt och betraktade mig med mörka 
fuktiga ögon, som ännu ägde ung
domens hela djup och strålglans. 

Selma Sjöbergs Damfrisering 
Grundad 1891. Kungsgatan 6 3 .  Tel. 4717. 

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

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

Boken. 
Gurli Herteman-Ericson: Resan 

ut. (P. A. Nordistedt & Söners för
lag). 

Fru Grurli Hertzman är göte-
borgäbarn. Hon har. redan skrivit 
många böcker — Bojor, Trollbun
den, Dalbogården, Av gammal köp
manssläkt, De srbumima legionerna, 
Trotsiga viljor — men slog helt 
igenom först med den för ett par 
år sedan utgivna förstadsromanen 
Huset med vindskuporna". "Resan 

ut" har sin upprinnelse i samma 
miljö, men .skildringen anknyter här 
till en utvecklingshistoria. 

Man möter först Jessie Bontron 
som äldsta syster i en barnrik medel
klassfamilj, där hon delar många äld
sta systrars lott att alltför tidigt ha 
fått pliktens börda lagd på sina spä
da skuldror. De knappa förhållan
dena göra. hennes skyldigheter så 
självfallna, att hon som ett litet 
stoftgrand helt och fullt skulle ma
las in i dem, om modern ej erinrade 
att familjen även hade skyldighe
ter mot henne. Någon uppfostran 
efter de rika anlagen kan icke ifrå
gasättas. men hon kommer som fri
elev in i en originell och självstän
dig skola, vars ledning, triumviratet 
fröknarna Krüger, Lund och Hag
berg, var för sig äro verkliga typer 
bland en framfaren tids kvinnliga 
pedagoger. Skildringen av skolli
vet frammanar på ett levande sätt 
stämningen och atmosfären över en 
flickskola, Jessie Bontron, den be
gåvade frieleven, vinner snart sina 
föreståndarinnors hjärtan, och man 
tror icke riktigt på att det mörka 
moln, som seglar upp på hennes 
himmel i anledning av en utväxlad 
kyss och en brevlapp från en skol
pojke. skall få en så sträng åtgärd 
sonn relegering till följd. Något så
dant ställes i utsikt, men läsaren är 
glad att finna mer mänsklighet i 
gamla fröken Krügers hjärta. Hon 
betraktar brevlappen med den klum
piga pojkstilen, sam framlagts så
som bevis mot Jessie och tänker 
.klokt, att det hela blott är en barns
lig lek med en makt som ingen av 
dem känner —• och att åldern skall 

ge visdom. Molnet dunstar bort, 
och resultatet av historien blir en
dast att bandet av tillgivenhet och 
sympati växer sig ännu starkare 
mellan den förlåtna och den förlåt-
tände. När fröken Krüger en tid 
därefter dör visar det sig att hon 
kommit ihåg sin skyddsling med en 
summa i sitt testamente. Skolan 
nedlägges, Jessie återvänder hem, 
och sedan pängarna en tid stått inne 
och tack vare moderns rättrådighet 
orörda för det ändamål, vartill de 
skänkts, bli de för den unga flickan 
en språngbräda ut i livet. Hon re
ser till ett pensionat i London, inträ
der i helt ny miljö, får en befatt
ning på svenska legationen och stu
derar under tiden det nya språket 
och landet. 

Men därute möter hon även det 
oundvikliga — den första kärleken. 
George Seymour är förträffligt skil
drad — en av krigets världströtta 
soim, trots en tidigare lysande di
plomatisk karriär, efter återkomsten 
från skyttegravarna icke längre kan 
lockas av äregirigheten, emedan han 
blivit likgiltig tför de mått, varmed 
människorna mäta. En djup, älsk
värd och intressant personlighet. 
Och likafullt blir man icke glad att 
unga Jessie Bontron ;med sin rena 
barnatro på människorna, sin ro
mantiska dröim 01m kärleken möter 
livets stora saga i just denne man. 
Han är desillusionerad och trött, har 
den erfarne erotikerns säkra hand
grepp och estetens njutning av de 
Istora ögonblicken, men också den
nes fruktan för livets grå vardag. 

Jessie Bontron glider som en hyp
notiserad in i hans liv. Han blir 
för henne den första stora upplevel
sen — hon för honom endast en ef-
terskörd. Han har ingen tanke på 
att begära henne till hustru, och hon 
förkväver varje längtan inom sig, 
som icke är hans. Det vilar ett visst 
vemod över denna kärlekssaga, i 
vars springflod vår och höst jublan
de imötas endast för ett avsked. Så 
sluter sig cirkeln omkring dem — 
trollcirkeln, som skymmer bort allt, 
nutid, framtid, människor, värld. 

Hon var nöjd som ett bortskämt 
barn, som fått sin vilja fram. Hon 
ville vara sjuk och jag hade erkänt 
att hon var det. 

Och med minen hos en martyr, 
som gör sig till segrare över tusen 
plågor och kval, till vilka han blott 

för ett ögonblick gläntat på dörren 
reste hon sig upp, stack sin hand 
under min arm och sade: 

— Kära Ragna, nu glömma vi 
det tråkiga och gå ut i salen och få 
oss en kopp té. 

Ragna Peters. 

J<hartbz 
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fabrikat till fabrikspriser. 

: 

Intet kan motsvara en elegant 

lackväska till den moderna röd

bruna vinterkappan. Charmanta 

modeller inkomma dagligen. 

Mycket varierande storlekar och 

enastående urval. 

JOHN A. GMM 
Korsgatan 12 - Göteborg. 

En dag mottager Jessie ett brev 
från modern som blir vändpunkten. 
Fadern är död. De sidor som ägnas 
åt den alldiaglige, 'hjärtegode herr 
Bontronis minne äro några av bokens 
starkaste. Det är vid detta minne 
Jessie vaknar och blir lilla Jessie 
igen, på vars skuldror så många av 
hemmets bördor vilade. Tanken på 
modern, som! nu lämnats ensam, på 
syskonen som' stå lutan hägn, drar 
hem. Hon känner imed ens att hon 
intet annat fäste äger än de sina, 
George Seymour har aldrig erbju
dit Ihenme ett hem. Han fruktar 
bojorna emedan de döda kärleken 
'och icke passa hans natur. 

I tro på denna förklaring och i 
respekt för hans natur, med ett min
ne i hjärtat, soim "skall kasta glans 
över hela hennes liv" lämnar Jessie 
London för att återvända till den 
miljö, vari hon har sina rottrådar 
fastade. 

Detta är i stora drag innehållet i 
Resan ut. ' Skildringen är som hel
het fängslande och röjer ett varm
hjärtat författarkynne med humor 
och vid blick för människornas öden. 
Karaktärsteckningen är anmärk
ningsvärt säker, replikföringen le
dig, scenerna stundom mästerliga. 
Flyter berättelsen, särskilt i början 
något för mycket ut i detaljer och 
begås en direkt blunder genom att 
låta fröken Täck förbliva fröken 
Täck även sedan hon i många år 
varit fru Engdål är detta relativt 
små fel, som icke på något sätt be
röva boken dess förtjänster. I vår 
nutida svenska litteratur är det icke 
många som göra fru Hertzman-Eric-
eon rangen stridig såsom en av vå
ra förnämsta skildrare av den var
dag och verklighet, som omge oss, 
ooh som fordrar både hjärta ooh ta
lang att upptäcka och återgiva så
som ett stycke av människornas 

historia. 
—e. 

På barnens frukostbord kan Ni 
helt enkelt icke undvara vaxduksbe
klädnad. Även avpassade vaxdu
kar finnas i olika storlekar hos "Li
nopeters", Kungsportsplatsen 2. 

Varje person mottager en tvåfal-
dig uppfostran — en, som han får 
av andra, och en annan av större in
flytande, sonn han giver sig själv. 

Edvard Gibbon. 

ar aven som badtvål de7 
förnämsta. 

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 

GÖTEBORGS SLÖJDMAGASIN 
KYRKOGATAN 26 

Vetenskap ocb 
religion. 

Man hör icke sällan från reli-
gionsfientligt håll eller m. personer, 
som äro religiöst liknöjda, en ironisk 
undran, om väl vetenskapsmannen 

ha någon religiös tro. Man menar 
att intelligenta människor icke kun
na tro på något sam vetenskapsmän
nen icke godkänt. Denna uppfatt
ning är ofantligt vanlig särskilt 
bland arbetarbefolkningen. 

Professorn i moralfilosofi -vid 
Edinburgs universitet A. E. Taylor, 
som själv är en av samtidens store 
vetenskapsmän, har upptagit denna 
nyssnämnda fråga till besvarande. 

Han påpekar att det inte faller 
någon människa in att tillerkänna 
en vetenskapsman, om än så berömd, 
ofelbarhet i fråga om t. ex. politiska 

åsikter eller att anlägga dem för 
egen del endast därför att han om

fattar dem. 
Under sådana förhållanden, säger 

professor Taylor, finns det ingen 
riimlig anledning varför vi skulle 
tillerkänna vetenskapsmannen vite
ord ifråga om den religiösa uppfatt
ningen och låta vad han i detta 'hän
seende tror bestämma vår tro. 

Men i alla fall, tillägger professor 
Taylor, bland de vetenskapsmän 
jag känner är det endast ett för
svinnande fåtal, som äro materialis

ter eller gudsförnekare. 
Naturligtvis, medger han, kan en 

vetenskapsman lika väl soim ca au 

nan människa leva sitt liv u^an er 

far enhet av det religiösa livets be 
tydeisefulla sanningar på alldeles 
samma sätt som han kan vara färB 

blind eller omusikalisk. Men « 
sakförhållandet att han icke ha 
helgonets, målarens eller tonsa 
rens upplevelser bevisar icke att ® 
ras erfarenheter äro falska ^ 0e 

overkliga, utan det visar en bn» 

hems utrustning. : , 
"Enligt min uppfattning, sta a 

prof. Taylor, gäller emellertid 
våra dagars såväl vetenskap som 
losofi, att de främsta imännen v n. 
sig bort från gudsf örnek els en oc^ ^ 
stället allt bestämdare omfatta öve 
tygeisen, att världen behöver en an 

lig förklaring och att den re^"10. 
tron är ett sant och oumbärligt e 

ment i vår civilisation. 

järlek — vilken volym i ett ord. 

vilken ocean i en tår, en ®j1in 1 

i en blick, en blixt i ett vi 

•, tusen år i en minut! 

M. Tupper-

Kä 

mel 
rande 

Offentliganöjen. 

$tora Teatern. 
Varje afton kl. 8: 

Sista valsen. 

Operett i 3 akter av Oscar Straus. 

Lorensbergsteatern. 
I afton kl. 

för sista gängen 

En romantisk ung dam. 

Komedi i 3 akter av Martinez Sierra. 

Lil la Teatern. 
Varje afton kl. 8. 

Lördag och Söndag kl. 7 och 9 
"Bortbytta äkta män" 

(Dubbelexponering) 
,j å 1.65 o. 2.65 kl. 12—2 och efter kl. 6. Tel. 7760. 

Veckan 28/9—4/10 
Kl. 7 o. 9 (Sönd. kl. 6, 7,45, 9,30.) 

Barnförbjudet. 
PALLADIUM 

Molnårs 
" S  V A N  E  N "  

Filmad av BUCHOWETSKl. 
RIALTO 

Blance Ibanez' 
" H E  T  T  H  I ,  t )  D "  
Filmad av ALLAN DWAN. 

Hiininoar och Hosinadslorsian 

till 

manier ocn inredningar 
av alla slag utföres. 

Arkitekt Georg Larson 

S. Vägen 14. Tel. 15973. 

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

Slopa kaffet och drick 

»t CAJ» 
KAKAO 

i.^igmalfdrpackjnr.çnr à 100gr aSOOgr. 
7T ullDCrkad OD bdsta fuLmocma icninnhr.rm fuunoçna knkaobonor 

mefoarn 
Deri som smakat CAP 

dricker dea sedan dagligen. 

utofi tusals av Bgrigj kand pgiuIicfkrimilin/Mr 
XP KAKAO Köp alltid hos Kvinnornas Tidnings annonsörer! 

Gynna eder tidning och 
sprid den bland vänner! 

ni n i»' 

Vinterns moder. 
Sidenhuset bar för den västsven

ska huvudstadens del på ett ståtligt 
sätt inlett höstens mannekängupp-
visningar imed två expositioner av 
Pariser- och Wienermodeller, varde
ra sträckande sig över ett par tre 
dlagar. Genom detta arrangemang 
ihar man velat bereda en så stor pub
lik som möjligt tillfälle att överva
ra dessa alltid så gouterade och även 
praktiska tillställ ningar. 

Låt oas komma ihåg att våra 
dagars kvinnor icke kunna ägna 
samma tid som förr utan svårig
het kunde avskiljas för detta 
ändamål, åt studiet av modejo
urnalerna och överläggningar med 
.sömmerskan eller åt det mödosam
ma värvet att prova igenom ett stort 
konfektionslager. Samtidigt har det 
långt större betydelse för oss än för 
våra oldmödrar att vara väl klädda, 
att icke sticka av mot det gängse 
modet. Vi röra oss mycket mera än 
vad de gjorde utanför hemmet på 
grund av vårt självförsörjningsarbe
te, våra intressen på det sociala och 
politiska området liksom inom före
ningslivet. 

Nåväl, en mannekänguppvisni 
på en enda timme inviger oss på det 
mest fullständiga sätt i det nya mo
dets hemligheter. Bekvämt tillba
kalutad i en god stol ser man den 
ena modellen efter den andra demon
streras från de utsöktaste och dyr
baraste toaletterna, för de stora till-
iàllena ned till "mellanklädningar-
ne" och vardagshabiten. Man för
värvar den mest ingående kunskap 
om vad som är modärnt i fråga om 
stoff, färg, besättningar och linier, 
allt detta som är det väsentliga i 
modet och till vilket sedan den per
sonliga smaken kan foga sina de
taljer. Man kan, och det sker nog 
ofta, omedelbart göra sig till ägare 
av någon bland de exponerade mo
dellerna. en den angenämaste och 
mest bekväma lösning av den be
svärliga klädfrågan. Har man egen 
sömmerska kan man efter en sådan 
mannekänguppviäning möta henne 
med betydligt större självförtroende 
än eljes och giva denna antingen 
rådvilla eller egenmäktiga varelse 
på verklig sakkunskap baserade be
stämda direktiv, ett lika sällsynt 
som utsökt nöje. 

Och nu något om Sidenhusets mo
deller. 

Hur skola de väl kunna beskrivas, 
hur skall man imed en reservoarpen
na kunna måla dessa klara utsökta 
färger, kunna återge dessa fina lini
er. Att dröja vid de särskilt vackra 
modellerna skulle vara att skildra 
nästan alla ! 

Låt oss därför stanna vid det hu
vudsakliga. i fråga om vinterns mo
der och konstatera att alla färger 
synas modärna med företräde kan-
! ike för svart och lila, att i fråga om 
stoffet för de stora toaletterna crê
pe georgette och sammet stå högt i 
gunst, att "linien" alltjämt är rak 
med en dragning åt klockform hos 
kjolen, vilken fortfarande är kort 
men dock i mycket varierande grad 
samt att garneringar äro rikt före
kommande. 

Crêpe Georgette. 

Barnen draga in både damm och 
smuts i Eder våning. Arbetet med 
rengöringen skulle växa Eder över 
huvudet, om Ni icke hade linoleum-
mattor ifrån "Linopeters", Kungs-
portsplaifcsen 2. 

Musik är nyckeln till hjärtat. 

J. G. Setime. 

Handskkompaniet 
DROTTNINGGATAN 42 

TEL. 15379. 

Största sortering i 

Handskar 

och 

Vantar 

Den förtidiga 
döden. 

]Medelålderns sexton faror. 

Amerikanska läkare och psykolo
ger ha till undersökning upptagit 
frågan varför dödsprocenten med 
hänsyn till medelålders människor 
stiger trots förbättrade hygieniska 
levnadsförhållanden och de stora 
landvinningar läkarevetenskapen 
gjort under de senaste årtiondena 
Man räknar med att döden kommer 
10 à 25 år tidigare än vad den rät
teligen borde. 

Professor Abraham Myerson. en 
berömd nervspecialist i Boston, an
ger fyra fysiska och tolv psyskiska 
orsaker till medelålderns oförmåga 
att uthärda påfrestningen av det 
nutida livet: 

Otillfredställande personlig hygi
en, överflöd i fråga om föda, överan
strängning och smitta, äro de fyra 
fysiska orsaker, som för medelål
dern leda till en förtidig död. 

De tolv mentala dödsbringarna 
äro: 

För långt driven arbetsamhet. 
Plötslig ekonomisk ruin. 
För stora svårigheter med därav 

följande hopplöshet. 
Känslan av att hela livet endast 

är en droppe i tidens ocean. 
För mycket sinnlighet. 
Ensidiga människors misslyckan

de i fråga om det som utgör deras 
enda intresse. 

Förluisten, genom döden, av en 
kär människa, isärskilt en yngre per
son. 

Arbetets och förströelsernas febri

la. tempo. 
Familjens och umgängeskretsens 

oavbrutet stigande krav på större 

lyx. 
De dyra levnadsomkostnaderna. 
Ett sjukt samvete. 
Professor Myerson tillägger, att 

livet när det icke längre bereder 
människan nöje upphör att ha något 
värde för henne. Förlusten av livs
glädjen kallar ban "anhedonia". 

"De orsaker som •framkalla anhe
donia och denna dödliga sjukdoms 
symptom äro, säger han, typiska för 
den amerikanska civilisationen, som 
rusar fram genom livet alltför bråd
störtat för att kunna känna verklig 
till fredstä Heise eller för att kunna 
ernå någon verklig kultur. "Att 
lyckas" har blivit en sjuklig idé. 
Brådska och oro utestänga känslan 
•av verklig tillf redställelse. För 
mycket förströelser förbränna livs

kraften." 

Av ASTRID HOLMER. 

En av världens vackraste kär
lekshistorier är knuten till de båda 
stora konstnärenamnen Robert Schu
mann och Klara Wieck. 

Rdbert Schumann föddes 1810 
som son till en bokhandlare. Han 
hade icke något musikaliskt påbrå, 
utan hans egen rika begåvning i 
denna riktning framträdde alldeles 
oförmedlat. 

A andra sidan torde han av sina 
föräldrar ha ärvt ett sjukligt anlag. 
Fadern led som äldre av svåra svin-
delanfall och moderns väsende be
tecknades som — till en viss grad 
— överspänt och obalanserat. Ro
berts systrar voro sinnessjuka och 
även hans eget själsliv kom längre 
'fram i tiden att lida av svåra rubb
ningar. Som karaktär och männis
ka var han en av de ädlaste. 

Det fanns i hans väsende ett 
starkt svärmiskt inslag — innan 
han ännu lämnat goasåren bakom 
sig och innan han ännu mött Klara 
Wieck hade han haft flera roman
tiska och helt säkert, också djupa 
förälskelser. 

Som sjuttonårig skrev han till 
en skolkamrat om den unga flicika. 
som var hans .första kärlek: —O, 
vän, vore jag blott ett leende, hur 
skulle jag icke leka ikring henne: 
ögon! — Vore jag blott glädje hur 
milt skulle jag icike hamra i hennes 
pulsar! Ja, vore jag blott en tår 
hur skulle jag ej gråta, med henne, 
och om hon sedan åter loge hur glatt 
skulle jag icke dö på hennes ögon
fransar —• — —!" 

Efter att vid aderton års ålder ha 
blivit student skickades Schumann 
till Leipzig icke för att studera mu
sik, till vilken dock hans håg så 
lidelsefullt drogs, utan juridik. 
Han böjde sig i detta fall för mo
dern, som nu var änka och som han 
ägnade en hängiven sonlig kärlek 
och ett obegränsat förtroende. 

Bredvid de akademiska studier 
han bedrev dyrkade han dock även 
musiken. En ny förälskelse, den 
fjärde i ordningen, infaller under 
denna tid. När han följande år 
gjorde en resa till Italien skrev han 
till modern: 

— "Jag fann det fruktansvärt 
svårt att lämna Liepzig. En flic
kas själ, skön, lycklig och ren hade 
slagit min i bojor". 

I Italien sammanförde honom 
ödet med en helt ny kvinnotyp — 
en engelska. Den unge Schumann 
tillber henne men klagar, brevledes 
bitterligen för sin mor att den dyr
kade mera älskar hans musik än ho
nom själv. "De engelska kvinnor
na älska endast med huvudet". 

Slutligen bryter hon förbindelsen 
och avskedar sin unge tillbedjare 
med en — cypresskvist. Mera defi
nitivt och sorgligt kan ett avsked 
väl knaTioast forma sig. 

cUeritppfager lektionerna i pianospel och 

musikens teori. 

'Veaferqufan id î~e/c/on t70ö 

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

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

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

Inför sonens djoipa isorg förstod 
måhända fru Schumann, atf hon 
måste ge hans sinne något annat 
och nyttigare att syssla- med än des
sa ständiga kärlekshistorier. Allt
nog hon gav sitt medgivande till att 
han lämnade juridiken för att i stäl
let helt ä.trna sig åt musiken. 

Hans undervisning anförtroddes 
åt en av tidens mest berömda piano
lärare Friedrich Wieck, i "vars hem 
Scha.umann kom att bo. 

Detta inträffade år 1829. Wiecks 
dotter Klara Josefina var då endast 
tio år gammal. Ett musikaliskt un
derbarn hade hon redan året förut 
urmträtt offentligt vid en konsert, 
ocih hennes far närde för hennes räk
ning de äregirigaste förhoppningar. 

Vad den unge Schaumann beträf
far fascinerades han av hennes spel, 
•men eljes var hon ju alltför myc
ket barn för att han skulle fästa 
någon särskild uppmärksamhet vid 
hennes dock förtjusande lilla person. 

Han hade för övrigt, tillgänglig 
för kärleken som han var, redan för
älskat sig i en annan av Wiecks 
elever, Ernestine von Fricken, dot
ter till en rik böhmisk adelsman. Ar 
1834 trolovade han sig med henne. 

Men hans känsla för den unga da 
men förbleknade efter .hand. Hon 
var alldeles icke det kvinnoideal han 
drömt henne. Kanske sprungo hen
nes inre ofullkomligheter honom så 
bjärt i ögonen på grund av de jäm 
förelser ihan hade tillfälle att göra 
mellan henne och den betagande 
uppenbarelse Klara Wieck var just 
nu under utvecklingen till ungmö. 
Klara hade från första ögonblicket 
hon såg Robert Schumann omfattat 
honom med sitt barnsliga hjärtas 
hela hängivenhet. 

Förhållandet dem emellan, alltid 
präglat av sympati och förtroende, 
fördjupades alltmera ehuru Scha
mann ännu icke anade arten av sina 
känslor för den unga flickan. 

De framlyste dock ur hans bil
jetter til'1 henne. En gång skrev 
han: — "Jag tänker ofta på dig, 
icke som en bror på en syster, och 
inte blott och bart i vänskap utan 
som en pilgrim på en fjärran helge
dom". 

En annan gång: —• "Jag längtar 
efter att fånga fjärilar som budbä
rare till dig. Jag funderade på att 
låta avstämpla det här brevet i Pa
ris för att du skulle tro, att jag be
fann mig där. Kort saigt, många 
sällsamma infall flögo genom mitt 
huvud ooh de islkingrades 'först, nu 
av postiljonens horn . Ditt 
brev var alldeles du själv. Du stod 
framför mig skrattande oöh samsprå
kande med mig, med skämt och all
var i snabb växling, såsom du har 
för vana, diplomatiskt lekande med 

Knut Heurlins Hemslöjd 
KORSOATAN 8. Telefon 101 18. 

M ö b e l t y g e r  billigt. 

din slöja — i korthet, brevet var 
Klara själv!" 

Ernestine von Fricken. skarpsynt 
som en kvinna är i dylika fall, för
stod läget. Kanske var hon innerst 
inne nöjd med händelsernas utveck
ling. Kanske var det allt för mö
dosamt för henne att söka motsvara 
det kvinnoideal Schumann kräv
de —. I alla 'händelser trädde hon 
frivilligt och under vänliga former 
tillbaka för att lämna rum åt den 
mäktiga känsla hon sett utveckla 
sig mellan Schumann ooh Klara. 

Redan innan trolovningens upp
lösning, vilken fördröjdes genom de 
invecklade juridiska formaliteterna, 
hunnit ibli fullbordat faktum vilket 
skedde i slutet av 1835 hade Schu
mann ooh Klara Wieck ingått en 
hemlig trolovning. 

Men när de sedan sökte Wiecks 
samtycke reste denne det mest för
bittrade motstånd mot förbindelsen. 
Robert Schumann motsvarade icke 
de höiga fordringar han ställde på en 
svärson. Ingenting förutspådde ho
nom då en lysande konstnärsbana. 
Hans högra hand hade skadats ge
nom alltför forcerade fingerövning
ar — denna åkomma gick sedan 
tillbaka — ocih som kompositör ha
de han ännu icike åstadkommit nå
got verkligt stort och betydande. 

Kärleken ooh sorgen fördjupade 
och mognade den unga flickans vä
sende, förlänande hennes konst en 
själfullhet som den tidigare i all sin 

m 

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

medan den suger. 

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

A.-B.  
Ferd. Lundquist & Co. 

Hoover-avd. Tel. 4614. 

(Efter t ryck ej  
t i l lå te t ) .  

Med ensamrät t  
för  Sverige.  

mial)$ vilja. 
Av K AT H LYN RHODES. 
Översat t  av Sigyn Frydén. 

De hade kommit fraim till sfinxen, 
Inder det hon talade, och bada stan
nade ofrivilligt vid kanten av den 
sandgrop, sotm har öknens eviga 
"hemlighet i förvar. 

Det vita månskenet omgav dem 
®ed sitt magiska flöde. Svarta, 
bistra, outgrundliga, reste sig pyra-
^tiderna mot natthimlen, fyllda med 
den gränslösa trollmakten hos de 
finnen, som göra Egypten till ett 

rikt, så underbart land, som för-
^andla öknen från en blott och bar 
vildmark av ofruktbar sand till en 
^kiattkaimmare med sagolika dyrbar-
®eter,, romantikens hem — en ro
mantik, som inget annat land någon-
s'n kännt till. 

Under det hon långsamt blickade 
omkring sig, hörde Kitty Egyptens 
stämma i sitt öra, kände Egyptens 

hand på sitt hjärta. 

Det förflutna och det närvarande 
hade smält samman till ett. De sto
ra byggmästarnas andar från gång
na tidsåldrar dvaldes ännu kring de 
mästerverk, som de frambragt. Män. 
som kunde tänka ut, planera och ut
föra efter sådana kolossala mått, 
skulle säkerl igen aldrig kunna dö. 
Förintelsen skulle aldrig kunna nå 
de själar, som kunnat skapa så. 
Dessa massiva storverk skulle ju en 
gång under tidernas lopp förvittra 
och falla samman — fast detta syn
tes nästa omöjligt vid tanken på de 
årtusenden, som de redan trotsat ti
dens härjningar. Men visst måste 
skaparne själva, de egyptiska kung
arna, arkitekterna, ooh byggmästar
na kräva odödlighet för sina själar, 
eftersom dessa minnesmärken blott 
voro ett passande uttryck för deras 
instinktiva känsla av sin egen oänd

lighet. 

Då hennes ögon vilade på den 
gåtfulla sfinxens hemlighetsfulla 

drag, andades Kitty så häftigt, att 
det lät nästan som en snyftning. 

Stilla, lugnt, likgiltigt blickade 
det stora stenbelätét ut över öknens 
böljande vidder, soim glänste soim sil
ver i den varma imånljusa egyptiska 
natten, och de två, som stodo där 
nedanför, blickade, tysta som hon, 
på det väldiga ansiktet, var för sig 
sökande fatta, vad som ligger bakom. 

Den blicken betyder — kan bety
da så mycket. Den kan betyda 
trötthet, tröttheten hos en. Som är 
dömd för evigt till en fruktlös vaka. 
Den kan betyda likgiltighet, likgil-
ighet för människorna, för turisthor
derna, som dagligen och stundligen 
trängas kring hennes fot. Den kan 
vara uttrycket för ett tyst förakt, 
gränslöst, outgrundligt, som öknen 
själv. Den kan vara. endast uttryc
ket för den stumma värdigheten hos 
en majestätisk varelse, dömd till 
tystnad och evig ensamhet. Den kan 
betyda allt eller intet. Den enorma 
blicken kan betyda endast höjden av 
en skicklig .mästares konst, som kun
nat äå förvandla ett dött stenblock, 
att. så länge som sfinxen existerar, 

skall också den eviga frågan om hen
nes betydelse förbli obesvarad. 

Det är ett mysterium alltsammans, 
ursprung, idé och utförande. Ooh 
troligen kommer varenda, själ, som 
står inför öknens store ande att söka 
ge sitt eget svar till mysteriet. 

— Nå? Det var Fraser, som bröt 
tystnaden till slut. Ska vi vända 
om till hotellträdgården eller ej? 

Hon såg alltjämt lika allvarlig ut, 
—- Nej, sade hon. Herr Fraser, 

vad är det, som sfinxen väntar på? 
Den där tomma blicken betyder 
väntan, det är jag säker om. 

— Jag vet inte. Men det måste 
vara förskräckligt att leva kvar, 
medan den ena kulturen efter den 
andra går under, att vara det enda 
oföränderliga, i en ständigt växlande 

värld. 
En liten grupp araber sutto på 

sanden en bit därifrån, och vid åsy
nen av de båda, som stodo där för
djupade i betraktandet av det stora 
belätet, som infödingarna kalla "Fa
sornas Fader", reste sig en av dem, 
en gammal, förskräckligt sjuk och 
vanställd stackare, ooh linkade emot 
dem stödd på sin käpp med den 

magra handen utsträckt och ideligen 
mumlande som en papegoja: "Bak
shish! — Bakshish"! 

— La! La! sade Fraser i befal
lande ton, förargad över avbrottet. 
Nej, fröken Romney, var god och 
ge honom ingenting. De skaffa sig 
en inkomstkälla av sina sår, de usla 
gamla varelserna, och det är demo
raliserande för den yngre genera
tionen. 

Hon släppte en piaster i den gam
les skrynkliga hand och log aVbed-
jande mot Fraser. 

—• A, bara en enda! Ni förstår 
ju, hur förfärligt det måste vara att 
vara gammal och inte ha någon, som 
håller av en. Men — hon drog hans 
uppmärksamhet tillbaka till sfinxen 
igen — vilken förunderlig skapelse 
det är. Se på de massiva tassarna! 
Det hela är något så gigantiskt, att 
det är fullständigt överväldigande. 

Under två eller tre minuter stod 
hon tyst igen, och han avbröt ej 
hennes drömmeri. Han kunde inte 
gissa, vad hon tänkte på. Härute 
under den stjärnströdda himlen, om
svept av de varma-, imilda fläktarna 
från öknen, i den stora tystnaden, 

försjunken i betraktande av det väl
diga undret framför henne, hade 
Kitty på ett oförklarligt isätt blivit 
till en del befriad från den aggande 
smärta, soim hon burit i hjärtat allt-
sen den natten ombord på Magnolia, 
då Owen Cheyne kysst henne. Un
der månader hade smärtan av detta 
hemliga sår varit nästan outhärdlig, 
ty hon visste mycket väl, att hade 
han bett henne den kvällen bli hans 
huistru, så skulle hon sagt ja, 

Hans iköld ooh markerade sätt att 
undvika henne hade aldrig upphört 
att gnaga på hennes sinne, ty hon 
kände, att hon åtminstone ej gjort 
någonting för att göra sig förtjänt 
av detta. Från första stunden hade 
han själv sökt upp henne, och hon 
var ej att klandra, om hon skänkt 
honom en liten del av sitt hjärta, 
då han tycktes så angelägen om att 
få äga det. Hans isista handling 
hade därför varit, omöjlig att förli
ka med hans föregående 'Uppföran
de, och Kitty med all sin stolthet 
hade lidit djupt dessa månader. 

Ty — och här var den sjuka 
punkten — hon kunde ha älskat ho
nom. Och kärlek, vare sig vi äro 
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fulländning icke ägt. Klara Wiecks 
berömmelse som pianist daterar sig 
i själva verket från denna tid. 

Wiecks mioistånd mot giftermålet 
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var orubbligt. Han motstod Schu
manns böner, dotterns tårar och den 
starka påtryckning han var utsatt 
för från skilda håll — den roman
tiska kärlekshistorien var känd av 
hela den bildade världen, vars sym
patier helt voro på det unga parets 
sida. 

Slutligen återstod ingen annan ut
väg för Schumann än att på rättslig 
väg Böka erhålla tillstånd till gifter
målet. Wieck förde det årslånga 
försvaret med hänsynslös bitterhet 
men förlorade. 

I isept. 1840 vigdes Robert Schu
miann och Klara Wieck. 

Så långt som kärlek räcker blev 
deras äktenskap sällsynt lyckligt. 

En biograf har skrivit om dem: 
"De levde för varandra och sina 
barn. Han skapade och skrev för 
sin hustru i överensstämmelse med 
demis temperament, under det att 
hon ansåg det soim sitt högsta pri
vilegium att inför världen få giva 
hans verk den mest fulländade tolk
ning". 

TBPETE 
utsäljes billigt 

Carl Johnsson 

Kungstorget 2. 
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Sod, stil 
på möbler och prydnadsföremål i Edert liem är ingen lyx. 
Den tidrar så avsevärt till trevnaden och hemkänslan att från
varon därav är en ren förlust. Numera k; .an också k sä praktiskt 
taget vem som helst, som sätter ko, förvärva ett solitt, stilfullt 
sådant. En rik variation av konstnärligt utformade möbler från 

ända établissement finnas ständigt till påseende i vår 
möbelavdelning. Gör oss ett besök ock inhämta samtidigt 

ILgi 

upplysningar om bosättningsförsäkringen ock våra 
förmånliga betalningsvillkor. 

Edra gamla neJsuttna soffor och 

stolar omiitoppas. 
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Schumann skapade nu sina härli
gaste musikaliska verk. Det var. 
har det sagts, som om han öst ur 
ett ymnighetshorn. 

Men all denna lycka hade en un
derton av sorg — Robert Schumann 
föll offer för en melankoli, vilken 
slutligen, trots hans viljestarka mot
stånd. övergick till fullständig sin
nesrubbning, dock med ljusa mellan-

EKSTRÖMS „ 
•JJIÔTMJOL 

0/t£en.0 KEM.-TEKN. FAO Hl K 
o n.u h o a o ' esa 

perioder. Efter att 1849 ha nått 
höjdpunkten av sitt konstnärliga 
skapande blev hans kroppsliga och 
andliga hälsa under de närmaste 
åren allt mera vacklande. År 1854 
hade hans sinnessjukdom så förvär
rats, att han måste intagas på vård
anstalt. I juli 1856 avsomnade han 
stilla. 

Efter makens död ägnade sig fru 
Schumann vars konstnärsrykte nu 
stod i zenith åt konsertverksamhet 
både inom det egna landet och utan
för dess gränser. ' Med mästerskap 
och inför en hänförd publik tolkade 
hon den bortgångnes tonskapelser. 
Åren 1878—92 var hon musiklära-
rinna vid Hochs fconservatorium i 
Frankfurt a Main. Även som kom
positör gjorde Klara Schumann sig 
ett namn. Hennes död inträffade, 
så sent som 1896. 

)(»säitilarncs spalt. 

Bärförsäljmngen på gatan. 

För ett par nummer sedan inne
höll vår tidning en insänd art. "Bär-
torget" med kritik av vederbörändes 
anordning att förlägga bärhandeln 
i Gröteborgs centrum till en gata, 
där varorna måste förorenas av den 
smuts som ni res upp av den starka 
körtraifiiken, vilken därjämte utgör 
ett obehag och en fara för den kö
pande publiken. Man har med in
stämmande i artikeln från utomstå
ende håll bett oss fästa uppmärk
samheten på att god iorgrplats myc
ket väl skulle kunna beredas bärham-
deln, om man ville utnyttja de torg-
resurser som finnas i närheten av 
fiskhallen. Man har på ömse sidor 
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om denna två mindre torg, som i re
gel stå nästan tomma och på det 
stora fisktorget där man vid sidan 
av fiskhandeln berett rum även för 
grönsakshandeln är det tillgängliga 
utrymmet icke på långt när utnytt
jat. En koncentrering av den nu
varande handeln på dessa torg och 
•plats skulle vinnas även för bär-
handeln. 

fiembiträdesfrågaii. 

Artikeln "Hembiträdesfrågan" i 
n:r 37 av Kv. Tidn. har uppkallat 
signaturen "Gr. M." till ett beskt in
lägg, vilket av utrymmesskäl åter
gives här nedan i stark förkortning. 

G. M. skriver : 

"Undertecknad ställer sig inga
lunda avvisande till det av Kvin
nornas Tidning framlagda reform
förslaget rörande större kontroll vid 
anställande av tjänarinnor. Tvärt
om ! Det synes imig ligga något för
nuftigt i att en oss alldeles främ
mande person, särskilt om hon är 
från annan ort, vid sökande av en 
befattning i vårt hem förutom andra 
nödiga kompetensintyg även har att 
uppvisa s. fe. prästbetyg 

Men jag tror att förslaget faller 
på att våra husmödrar själva ställa 
sig likgiltiga till saken. Detta av 
flera skäl. Dels sakna de organisa
tion och kunna icke nå varandra. 
Dels frukta de extra besvär. Och 
en reform av föreslagna art är vär
delös, om icke alla äro med. Konse
kvenserna. bli i annat fall endast att 
de som ivra för förelaget och vid 
tillsättande av en ny hembiträdes-
tjänst fordra s. k. prästbetyg få bli 
utan, medan det på andra håll fort
går som förut. 

Kvinnorna äro inga organisatörer. 
De vilja ha ro. Och det medför oro 
att bringa ett missförhållande ur 
världen och ett nytt och bättre för
hållande in i den. Låt oss därför 
skrinlägga utopien! Den passar icke 
i en värld, där den eviga och oför
änderliga friden råder". 

Vad säga våra damer oim detta? 
Är pessimismen berättigad? Vi hål
la våra spalter öppna för den friska 
vilja som vill ge svar på tal. 

flugor. 
Människor med utpräglat renlig-

hetssinne kunna omöjligen tolerera 
flugor. Yi måste betänka att flu
gan är ren ohyra och i sin egenskap 
av .bacillbärare, smittospridare, av 
farligare beskaffenhet än många 
djur, som föra vida större respekt 
med sig. 

Yår tolerans av flugan beror på 
vår okunnighet om varifrån hon 
kommer. Kunde vi se all orenlig-
het, som den fluga berört, vilken 
öantastad promenerar omkring på 
fat och assietter på vårt matbord, 
skulle vi resa oss upp och icke kun
na smaka en bit mer. 

—- Bak, en rumsfluga"! säger den 
tolerante. Men var har flugan va
rit, innan hon kom in i rummet? — 
På liket i bårhuset, på avskrädet i 
soptunnan, överallt där stank, för
ruttnelse och orenlighet råder. Hen
nes vistelse i rummet är endast en 
förirring. Hon hör icke dit. Att 
hon stannar beror blott av att vi 
icke skydda oss för henne bättre, 
än att hon sorglöst kan livnära sig 
där. Vi vifta, på sin höjd bort hen
ne från stekfatet för att i nästa 
stund finna henne drunknad i mjölk
kannan. 

Människan med det utpräglade 
renlighetssinnet nöjer sig dock icke 
med att endast för ögonblicket jaga 
henne på flykten. Vissheten att ett 
från smuts och stank kommande 
djur befinner sig i hans närhet läm
nar, honom ingen ro. Han förföljer 
flugan. Han nöjer sig ej, förrän 
han dödat och rensat sin bostad ren 
från henne, så effektivt han kan. 
Dag efter dag. Och detta med ett 
så enkelt medel som en i solfjäder-
form sammanviken tidning, om ing
en flugsmälla står till buds. Och 

med varje fluga som dödas på detta 
sätt oskadliggöras tusentals. Så fe
nomenal är förökningen. 

A^i ha nu höst, och flugorna söka 
sig in till värmen. Med de första 
brasorna vakna de första höstflugor-
na — stam föräldrarna till komman
de åns legioner. Det är icke bara 
en hygienisk plikt vi uppfylla mot 
oss själva genom att i största ut
sträckning döda och utrota dem, vi 
göra därigenom en välgärning även 
mot våra medmänniskor. 

Flughatare. 

föremål för den eller själva älska, 
är en mycket dyrbar .skatt. 

Nu kände hon för första gången, 
att den pinsamma händelsen ej be
hövde tynga så mycket på hennes 
sinne, som den gjort. I närvaro av 
öknens tidlöse ande kände hon en 
del av skamkänslan, som1 var för
knippad med den episoden, försvinna. 
Det hela blev smått inför denna 
ogenomträngliga massiva värdighet. 
Mänskliga förhållanden voro i alla 
fall inskränkta och av liten betydel
se, och kanske hon gjort orätt i att-
ta en bagatell så högtidligt. 

Hon skulle aldrig kunna förklara 
vad det var för ett inflytande, som 
utgick från sfinxen, som gav lugn 
och läkedom åt hennes sjuka sinne 
och återgav henne något av den 
självaktning, som blivit iså brutalt 
rövad från henne, men för första 
gången kunde hon tänka på Owen 
Gheyne utan att en våg av bitterhet 
strömmade över hennes själ. 

Hädanefter skulle de båda, man
nen och jättestoden, alltid vara före
nade i hennes tankar, och med an
ledning av vad som sedermera kom 
att ske i Egypten, blev hon böjd att 

se tillbaka till denna .månljusa, afton 
med en känsla, som var blandad med 
bävan — nästan med fruktan. 

TREDJE KAPITLET. 

— Kitty, sade fru Lindsay en ju
nikväll två månader senare, under 
det hon kritiskt betraktade sig själv 
i den långa spegeln i sin sängkam
mare. Får jag fråga dig en sak? 

Tänker du gifta dig med Allan 
Fraser? 

Hon hade diskret vänt sig bort, 
då hon talade och tycktes vara för
djupad i betraktande av ett veck på 
sin klänning. Hon behövde emeller
tid inte ha gjort sig något besvär 
för den sakens skull, ty Kittys färg 
förblev alldeles oförändrad. 

— Det skulle jag inte tro, sade 
hon lugnt. Varför det? Finns det 
någon anledning att tro, att något 
sådant skulle ske? 

Celia vände sig om vid den lugna 
tonen. 

— Nå ja, jag vet, och du vet för
stås också, att pojken är över öro
nen förälskad i dig. Men du är så 

kall, det är svårt att veta, vad du 
tänker. En isak är då viss, och det 
är, att du aldrig skulle låta en man 
få veta dina känslor för honom, 
förrän ban erbjudit dig sin hand. 
Men vet du, Kitty, det vore ett myc
ket passande parti. 

—< Passande! Den pojken! Hen
nes ton var oefterhärmlig. 

—• Pojke! Nå han är tjugofyra 
år och du ett år yngre, iså vad åldern 
beträffar, är det ingenting, som hind
rar, mitt kära barn. Han är i alla 
fall äldre än du, om det också bara 
är ett år. Allan Fraiser är en alldeles 
särskilt lämplig äktenskapskandidat. 
Han hör till en första klassens fa
milj. General sir Harry Fraser — 
det bör vara gott nog för vem som 
hälst, skulle jag tro, -och hans fru 
var en av Yorkshire-Lycettarna, så 
hon var all right också. 

—. Å, jag vet, att han är av god 
familj och allt det där. Kitty tog 
ner sin operakappa, då klockan slog 
nio klingande slag i detsamma. Men 
Celia, -du förstår väl, att man inte 
kan ha nog av släktskapsförhållan
den bara. 

—« Nej, men han själv kommer 

att bli en stor artist en dag. Det 
säger alla människor, och ni har bå
da gott om pangar och kunde resa 
omkring och roa er. Vad i all värl
den kan du ha för någonting emot 
saken? 

-—- Att jag inte frågar efter ho
nom på det sättet, sade Kitty kyligt. 
Och eftersom det är så, har jag ingen 
lust att resonera om ämnet vidare, 
kära Celia. Säg mig i stället, vad 
du tycker om min klänning — du 
har inte sagt ett ord om den, och 
den är spritt ny. 

Professor Lindsay kom nu ut från 
sin studerkammare för att se deras 
avfärd. Han var mycket upptagen 
med vetenskapligt arbete, åtskilligt 
äldre än hans vackra fru, och fast 
han alltid var färdig att följa med 
henne, då hon önskade det, visste hon, 
•att han oändligt föredrog en stilla 
afton i sitt bibliotek, antingen ensam 
eller fördjupad i vetenskapliga dis
kussioner .med en eller annan av sina 
teologiska eller arkeologiska vänner. 

För i kväll hade han avböjt in
bjudningen, och eftersom värdinnan 
på stället var en särskilt intim vän, 

hade Celia ej yrkat på att 'han skulle 
komma med. 

—• Så skamligt sent. ni kommer! 
utbrast lady Rocikleigh förebrående, 
då de inträdde i balrummet en halv
timme senare. Naturligtvis väntar 
alla herrarna på er båda, men ni 
kunde väl kommit tidigare i alla fall. 
Gå nu och dansa bara. Bry er inte 
om att uppehålla er med att säga 
artigheter. Jag kommer med om 
några minuter. Fröken Romney, 
jag hoppas ni får roligt. Jag har 
haft massor med förfrågningar efter 
er redan. 

Kittys kinder glödde, och hennes 
mörka ögon strålade av iver och nö
je. Då första 'dansen var över, var 
hon redan alldeles omsvärmad, som 
hennes värdinna förutspått, och inom 
några minuter var hennes danspro
gram nästan fulltecknat. 

Allan Frasier, soim tog sig mycket 
bra ut, glad' och älskvärd, skyndade 
sig att begära hennes kort, och hon 
skakade på huvudet, då han klott
rade sina initialer vid ett halvt dus
sin danser. 

(Forts). 
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BREVLÅDA. 
E. L—d. Alldeles för lång. Ar~ 

titeln .på två spalter synes ms lagom 
sam ett drama i tre akter. Trespalfe-
artiklar fordra soim femaktsidramer 
ett intressant innehåll för att kunna 
'hålla publiken fängslad. Er artikel 
går på sex spalter — vi uttala oss: 
icke om innehållet, men tro icke att 
det finns en publik som har tid att 
läsa den. 

J—t R. Er förmodan är alldeles 
riktig. Vederbörande äro systrar.. 

Kontorist. Fallet av intresse. Vi 
återkomma. 

Övriga manusinsändare. Tidning
ens flyttning har fördröjt gransk
ningen. 
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Om Ni flyttat så glöm ej att an
mäla den nya adressen. På posten 
om Ni prenumererat där. På vår Ex
pedition, Götabergsgatan 2, tel. 
18070 om Ni prenumererat hos oss. 

Observera även 

att detta är sista n umret på det här 
kvartalet. Förnya er prenumera
tion om Ni är kvartals prenumerant! 
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 

5iälvtillit. Av H—t. H—n. 
yrornas spädbarnshem. 
Sten Frödin. Av Ragna Peters. 
Svamp 1 huset. 
5e livsfarliga fönstren. 

Teater. 
Evig ungdom. Av Edith MacMillan. 
Allas vår sjukdom. 
Insändarnes spalt. Den stora frågans 

rationella lösning. Hembiträdesfrågan. 
Oallstenskuren. 
Allahs vilja. Roman av Kathlyn Rhodes. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Folkför'bundsförsamlingen i Genè
ve har nu avslutats. Durand, Ka
nadas representant, yttrade i avslut-
tingsanförandet, soim anförtrott« åt 
kmoni, att oim ocfcså förbundets ar
bete den här gången saknat glans, 
kan man i denna kärvhet se ett kon
staterande av det allvarliga arbete 
som utförts på det ekonomiska, fi
nansiella, kulturella, sociala och. hu
manitära området. 

Några påtagliga verkligt stora re
sultat av församlingens allvarliga ar
bete kunna emellertid: knappast på
visats. De märkliga besluten om eko
nomiska, skiljedoms- och avrust-
nimgskon ferenser gälla ju endast ett 
förberedande av dessa konferenser. 
Med kännedom om de utomordent
ligt magra resultat sådana samman
komster kunna lämna och i regel un
der de senaste åren lämnat, har man 
ingen anledning till högt spända för
hoppningar. 

För övrigt är att märka att rådet, 
som prövat folkförbundets resolutio
ner i vissa fall uppskjutit deras be
handling till nästa rådisimöte i dec. 
Detta är förhållandet med bl. a. be
slutet om en förnyad undersökning 
om en fredlig utjämning av alla rnel-
lanfolkliga tvister. Rådet vill näm
ligen avvakta resultatet av säkerhets
konferensen. 

Den sistnämnda konferensen är nu 
tryggad sedan Tyskland mottagit in
bjudningen till densamma. Platsen 
Är Lucarno och tiden den 5 okt. 
Vid notens överlämnande till de alli
erade makternas regeringar fram
förde de resp. tyska ambassadörer
na en hemställan att krigskuldfrå-

liksom frågan om Kölnzonens 
utrymning skulle behandlas i sam-
Wd med säkerhetsfrågan. Denna 
hemställan har på ett kärvt isätt a.v-
^öj'ts av såväl England och Frank-
Ti'ke som. Italien. 

Den badresa ryske utrikesminis-
tern Tjitjerin i dagarne företagit 
®ed Wiesbaden som mål 'ställes i 
Omband med isäJkerhetslkonferensen. 
Enligt rysk uppfattning tar densam-
^ bland åtskilligt annat sikte ock-

på inringning och isolering av 
%'ssland. Det är för den ryska stats-
Wsten en angelägenhet av allra 
brista vikt att korsa dessa planer. 

•Ett sådant uppdrag har icke kunnat 
k'Sgas i skickligare händer än Tjitje-
fiite, j-esa ttill Wiesbaden har 
tan gjopt uppehåll både i den polska 

och den tyska huvudstaden och kon
fererat med de båda ländernas ledan
des tatsmän. Resultatet av dessa 
överläggningar är iöke känt. Av av
görande vikt kan det knappast va
ra därtill betyder det nuvarande 
Ryssland för litet. 

Den franske utrikesministern, Ca-
illaux, som avlagt ett personligt be
sök i Washington för att ordna de 
franska krigsskuldema till U. S. A. 
har icke uppnått godkännande av det 
franska förslaget till uppgörelse, 
men reser i alla fall icke hem med 
tomma händer. Man har nämligen 
träffat en betalningsöverenskommel
se för de närmaste fem åren. gående 
ut på en årlig inbetalning av 40 mil
joner dollars. Det permanenta avta
let kommer att dryftas längre fram 
under femårsperioden. 

8jäh>tUUt. 

mr och Där. 

Planket kring Kämpebron har fal
lit —. och ett stort skri av missräk
ning liar höjts. 

Bron, som vi gått och väntat på 
en så evigt lång tid, är byggd — ic
ke för det Göteborg som är, utan för de 
omgivningar som kunna tänkas upp
stå, då staden efter något tusental år 
hielt och hållet ändrat karaktär. 

Avtäckningen innebär tydligen en 
iStor och obehaglig överraskning. 

Inför denna visshet måste man be
undra ett träplanks förmåga att be
vara hemligheter. Planket kring 
Kämpebron hade redan fått ålderns 
patina, innan det föll. Det hade 
stått där länge — mycket länge. Och 
ingen människa har vetat, vad som 
fullbordats bakom detsamma, förrän 
nu, då det är för sent att ändra. 

Vi måste väl i,iså fall vara tack
samma att det åtminstone blev en 
bro. Det 'kunde ju ha blivit något 
helt annat, som heller inte blivit till 
glädje för det Göteborg som är, men 
som tagits på ännu längre sikt för 
det Göteborg som en gång kommer. 

ett föredrag om Hrmemen. 

På föranstaltande av Göteborgs
kretsen i Förbundet för kristet sam
hällsliv kommer Fröken Karen Jep
pe, oimbud i Armenien för Nationer
nas förbund, att nästa fredag (den 9 
okt.) kl. 1/2 8 hålla ett föredrag i 
Armenienfrågan 

Genom pirossien torde allmänheten 
känna till de svåra förföljelser arme
nierna varit utsatta för från turkiska 
regeringens sida med t^angsför-
flyttning till deportationsområden i 
norra Mesopotamien och Syrien. 
Från europeiskt och amerikanskt 
håll ha stora ansträngningar gjorts 
för att bringa armenierna hjälp. 
Även vårt land är med i detta hjälp
arbete. En stor koloni 'har bildats 
för de armeniska flyktingarne och 
arfoetet bedrives både planmässigt 
och framgångsrikt. Det är om allt 
detta fröken Jeppe kommer att tala, 
vilket utgör en försäkran om ett in
tressant och instruktivt föredrag. 

Bland mänskliga dygder är må
hända självtilliten det 'sällsyntaste 
av allt. 

En bildad, fin och välsituerad 
dam sade mig en dag: "När någon 
hälsar ovänligt på mig, kan jag icke 
sova på natten". 

Det finns säkerligen många såda
na överkänsliga människor ibland 
oss, som rubbas i sitt innersta vid 
varje yttring av misshag eller kritik 
från yttervärlden. För att återgå 
till det angivna exemplet. Varför 
vände denna bildade och alltigenom 
korrekta dam en utomståendes ovän
lighet som kritik mot sig själv? 
Skulle det icke kunnat ligga lika 
nära till hands att söka felet på den 
utomståendes sida och förebrå ho
nom eller henne för bristande takt? 

Att så icke skett och att vid tec
ken på kritik utifrån iså nästan al
drig sker har sin grund i vår saknad 
av självtillit. 

Denna ä.r i många fall rätt egen
domlig och oförklarlig. Det finns 
människor soim ett helt liv beflitat 
sig att genom kunskap, resor och 
umgänge skaffa sig en solid fond av 
bildning. Medvetet eller omedvetet 
utvälja de därunder det som mest 
lämpar sig för deras 'speciella anlag: 
och intressens utveckling till högsta 
möjliga fulländning. De förefalla 
säkra, vissa i sina omdömen, upp
lysta till sina tänkesätt. Det ligger 
något i vad de säga som- ger intryck 
av ett resultat — en summa av myc
ken eftertanke. 

Men låt dessa som man anser 
grundligt och gediget bildade perso
ner bemötas av en person med annan 
livssyn och uppfattning — en livlig, 
slagfärdig debattör, utan djup må
hända, men smidigare, skickligare i 
repliken än de själva och följaktli
gen den som lättast kniper audito
riet och applåderna. Var är då 
självtilliten hos den mera upplyste! 
Han lämnar icke debatten med den 
avklarade själens olympiska lugn 
utan upprörd, vacklande och med 
nederlagets höga färg på sitt ansikte. 

Självtillit — denna gudomliga 
gåva som komoner snillet, segraren, 
idealmänniskan att lyckas — hur 
sällsynt är den ej! Hur nästan rö
rande motståradslöst vi låta kreti och 
pleti bli våra domare och 'betygsät-
tare —. och hur nästan löjligt under-
givet vi giva dem Tätten härtill i 

vårt hjärta! 
Och dock — vad angår oss i grun

den X:s, Y:s eller Z:s tankar eller 
omdömen om vår person, vara åsik
ter eller handlingar? — Jag är jag 
genom en nödvändighet som icke la
ter sig diskuteras, mina åsikter äro 
redligt förvärvade, mina handlingar 
behöver jag icke skämmas för. och 
även om jag skulle behöva angra nå
gon av dem — vad berättigar X. el
ler Y eller Z. till att för den sakens 
skull sätta sig på sina höga hästar 
emot mig? Ha icke även de begått 
en del mindre vackra eller väl över 

tänkta handlingar, vilka i så fall li
ka väl kunde inbjuda mig till den 
moraliskt indignerades domarpose 
gentemot dem? 

Jag utvecklar tanken med hänsyn 
till min alltför överkänsliga vän. 
som icke kunde sova om natten, där
för att någon hälsat ovänligt. 

Ack! Hur uppenbar ligger icke 
hennes tankegång. Varför — har hon 
osäker och vacklande frågat sig — 
varför hälsade X. eller Y. eller Z. så 
ovänligt på mig? Ha,r jag sagt eller 
gjort något dumt? Ha de hört nå
got ofördelaktigt oim mig? Vilket av 
allt jag kan gissa på är det. Ty 
någon grund måste det ju vara. jag 
förstår annars ic)ke denna hälsning. 

Och medan X. eller Y. eller Z.. 
som antingen icke menat någonting 
alls med sin hälsning eller också 
verkligen menat något med den, 
glömska av hela händelsen i ro njuta 
av fästens glädje eller av sin goda 
sömn, förtfar hon med sitt menings
lö sia sj älvplågeri. 

Ägde hon i dess ställe sjiil v tilli
tens gudagåva, skulle hon lugnt och 
kallt och utan någon slags sinnes
rörelse konstatera: — Fru X. eller 
hr Z. hälsade ovänligt på mig i dag. 
Det finns ingen anledning. Jag tyc
ker icke oim nyckfulla eller taktlösa 
människor och nästa gång ser jag-
dem icke alls. 

Hela saken enkelt utagerad! Du 
har redan med förståndet mött och 
avfärdat ett yttre obehag, innan det 
ens hunnit snudda vid din känsla. 
Du har med andra ord ställt kyrkan 
mitt i byn. Ty det. betyder i grund 
och botten ingenting vad den ene tror 
eller tänker om den andre. Det en
da som betyder något är vad nian är. 
Ett värdesättande utifrån måste all
tid förbli mer eller mindre halvt och 
och haltande. Ty för att bedöma en 
människa rättvist, fordras att man 
känner alla typer från den högsta 
till den lägsta, liksom man bör kän
na hela klaviatyren för att höra var 
en ton ligger. Och hur mången be
sitter denna förmåga? 

Varför sålunda imponeras eller 
oroas av främmande personers håll
ning emot oss? Den betyder ju så 
litet i en värld, där även dina bästa 
vänner, dina dig mest förtrogna så 
lätt kunna svika för att följa nya 
tyckens eller nya intressens finger

visning. 
Men därför är det ju icke nödvän

digt att vi övergiva oss själva. Och 
detta är just vad vi göra. då vi släp
pa. yttre intryck så allt för nära in
på oss, att vi frestas att förlora vår 
självtillit. För att icke migshaga, 
såra eller stöta os® med andra, äro 
vi beredda att förneka vårt eget jag 
och låta alla andra omdömen gälla 
högre än vårt eget. i tro oss kan
ske därmed göra våra medmänniskor 

en behaglig tjänst. 

Misstag! Det finns ingenting som 
människorna åtrå varmare än per
sonligheter, de lugna, överlägsna, 

JVTyromae 
öpädbamehem. 

MAJA FAGERSTRÖM. 

Överinspektris för Myrornas barnhem. 

Sällskapet Myrorna i Göteborg är 
på ett alldeles särskilt sätt inneslu
tet i allmänhetens sympati. Det är 
lätt att ange orsakerna — den långa 
tid sällskapet ägt bestånd, arten a.v 
dess verksamhet, de vunna stora re
sultaten och i icke' oväsentlig mån 
de många populära kvinnonamn, 
som varit eller äro knutna till säll
skapet som dess ledande krafter. 

Myrornas historia är en berättelse 
om varma hjärtan, starka viljor och 
klara hjärnor, om1 stora svårigheter, 
men också om segrande uthållighet. 

Sällskapet ägnar sig åt barnhems-
verksamhet. Det innesluter i sin 
omvårdnad friska, duktiga, lovande 
barn, vilka föräldralösa, födda utom 
äktenskapet eller av andra orsaker 
äro i behov av ett fosterhem. 

Till det första, år 1892 upprätta
de barnhemmet ha under årens lopp 
fogats ytterligare sex, därav några 
under eget tak. Det nådda lyckliga 
sjutalet kunde på grund av den in
trädande allmänna depressionen, vil
ken också återverkat på sällskapets 
ekonomi, icke upprätthållas, utan 
ett par av hemmen ha måst nedlägga 
sin verksamhet. Låt oss hoppas, att 
det skett endast tills vidare, och att 
det välstånd, den rikedom som söker 
värdiga föremål för sin givmildhet 
skall träda til'1 och ge Myrorna det 
ekonomiska stöd, sam de behöva för 
att kunna låta de nedlagda hemmen 
träda i funktion igen. 

På vad sätt, kan man undra, er
hålla Myrorna de betydande sum
mor, som erfordras för att driva en 
så omfattande verksamhet, som des
sa fem barnhem äro? De förfoga 
över ränteavkastningen, dels av eg
na mottagna donationer, dels av någ-

aldrig förbluffade, aldrig i sin över
tygelse rubbade, aldrig på sitt eget 
värde tvivlande människorna. Ge
nom sitt blotta lugn och sin fasta 
tro på rätten till respekt för såväl 
sin person som för sin livsåskådning 
verka de som klippor i havet — klip
pan vid vilken förbidrivande gärna 
säka ett skydd och fäste. 

H—t. H—n. 

ra andra donationer som för barn-
hemsändaimål överlämnats till Göte
borgs stad. Vidare får sällskapet 
bidrag av "Barnens dag" och "För
sta Majblomman". Desisa tillflöden 
äro dock ej nog, och' .sällskapet mås
te därför genom egna anordningar 
fylla den alltid stora bristen i års
budgeten. Det sker genom medlems
avgifter, en åriigen återkommande, 
av det unga Göteborg med entusiasm 
omfattad barn fest., genom behåll
ningen av Myrornas populära "Påsk
vecka", då deras färgrika påskris be
härska staden, sa.mt genom försälj
ningen av Myrornas omtyckta 
Barntvål" o. s. v. 

Under det att övriga. Myrhem ha 
barn i olika åldersklasser är Späd
barnshemmets iskyddslingar alla av 
samma späda ålder, från de nyfödda 
till tvååringarne. 

Med Fru Maja Fagerström, över
inspektris för alla Myrhemmen, som 
färdledare bilade ett litet sällskap 
Myror och andra intresserade en vac
ker höstdag ut till detta, mösterhem, 
inrymt i eget präktigt hus ute på 
Utbynäs. 

Liksom alla de andra hemmen har 
det ett vackert friskt och fritt läge. 
En stor trädgård håller yttervärlden 
på avstånd. 

Luften är denna dag mikl, solen 
står i zenith och de besökande finna-
hela barnskaran ute i det fria på 
sydsidan av huset-, där det är varmt 
och skönt som rådde ännu somma
ren. 

De största bland småttingarne äro 
samlade på den stora lekverandan, 
där de, solbrända, knubbiga och väl
mående, under en sköterskas tillsyn 
krypa eller st-ulta omkring, njutande 
sitt sorglösa väsende. En liten pys 
med runda röda kinder och en eld
glimt i ögat ger hals, när han ser de 
främmande, men tystnar tillfreds i 
samma ögonblick han fångas upp 
från golvet och slutes i överinspek-
trisens famn. 

Och på sovverandan nära intill 
slumrar sött den yngsta barnskaran 
i sina praktiska bäddar, en kombi
nation av säng och hängmatta. För 

DRICK FRIMÄRKS THE 
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