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Sänd Eder Tvätt till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443. 
Omsorgsfullt arbete. Snabb leverans. 

Sin stackars lilla docka 
Tuttan nu vill tvätta. 
Varmed skall hon väl locka? 
Jo, YvY är det rätta! 
Hon vet ju själv, att YvY-tvål 
är enda tvål, ett småbarn tål. 

Pris 1 kr. 

A-B. YvY - Fabriken, Ystad 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

vi må linda oss i bom till eller leva 
friluftsliv, iskall komma tillbaka på 
samma överrumplande 'oemotståndli
ga sätt år efter år livet ut. 

Varför, måste man fråga, gör den 
forskande läkarevetenskapen ingen
ting alls för att undersöka, klarläg
ga och bekämpa denna sjukdom, den 
vanligaste av alla och vilken på sitt 
skuldkonto har det ojämförligt stora 
antalet förlorade häfeo- och arbets
dagar? 

Den forskare som förklarar "för
kylningens" gåta och ger oss ett ef
fektivt vapen imot denna besvärliga 
åkomma sikall ha gjort sig lika för
tjänt av ära och ryktbarhet och 
mänsklighetens tacksamhet som den 
vilken t. ex. löser kräftsjukdoimens 
problem. 

F>uömödrar och hembi

träden. 

Att det ibland våra husmödrar exi
sterar ett levande intresse för arbt få 
hembiträdesfrågan löst visa ett fler
tal under veckans lopp influtna in
lägg i diskussionen. Vi måste för 
dagen inskränka oss • till ett urval 

A. Ellwén 
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

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

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män så köp 

S P I S B R Ö D  
från 

Göteborgs Angbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

och utlova fortsättning av diskussio
nen i nästa nummer. 

Den stora frågans ratio

nella lösning. 

Det förefaller undertecknad, som 
om husmödrar ne — med hjälp från 
andra håll! — i all tysthet skulle 
vara sysselsatta med att på ett för
träffligt sätt lösa tjänarinnefrågan, 
nämligen genom att göra tjänarin-
norna — överflödiga! 

Hur mycket lättare är icke nuti
dens husliga arbete än gångna da
gars tungt arbetande väldiga maski
neri. 

Vi ha vatten och slaskledning i 
köket, linoleum- eller gummimattor 
på golven och dammsugaren för de 
mjuka mattorna, möblerna, och gar
dinerna. Vi ha centraluppvärmning, 
gasspis, elektriskt ljus och i de nya
re våningarne varmt vatten i obe
gränsad mängd. Tvättinrättningen 
tvättar åt oss, bagaren bakar åt oss, 
fabriken konserverar åt oss. Mjöl
ken och alla andra varor soim vi rek
virera levereras i våra kök. Fönster-
putsningsfirma.n gör våra fönster 
bländande klara, arbetsförmedlingen 
förser oss för die stora stökdagarne 
med duglig Tengöringshjälp och de 
höga hyrorna tvinga oss att reducera 
rumsantalet till ett minimum. 

Det finns under sådana förhållan
den icke mycket arbete kvar för den 
i regel dåligt yrkasutbildade kvinn
liga arbetskraft, som i hembiträdets 
gestalt erbjuder oss sina tjänster. 

Hur "många husmödrar är det icke 
som, tidigare ytterligt beroende av 
tjänarinnehjälp, nu förträffligt reda 
sig på egen hand med stora bespa
ringar för hemmets del. 

Hemmens förenkling, familjemed-
1 emmarnes självhjälp i fråga om upp-
passning och det husliga arbetet i 
husmoderns hand, naturligtvis med 
nödig tillfällig hjälp, se där den bäs
ta utvecklingsvägen, ja-, antagligen 
den enda framkomliga. 

H. II. 

Vår stora 

SWALANDERS 
O KAFFE. * 

KUN6SQAT 17. TEL 3658 KORS G AT 13 M 5167. J 
BWRAUrANCE 132-/33 H/LS WCSW&J. Vi • 

r>embiträdesfrågan. 

Anhålles om benäget införande av 
nedanstående i hembiträdesfrågan. 

Vid genomläsandet av G. M : s in
lägg i tjänarinnefrågan i n:r 39 av 
denna tidning ha säkert många lä
sare haft samma tanke: att G. M. 
fullständigt underkänt tidningens 
uppgift och förmåga att förmedla 
samarbete mellan husmödrarna och 
att skapa den organisation som G. 
M. säger saknas bland kvinnorna. 
Så bekväma äro inte kvinnorna nu 
för tiden att de uppgiva en sak på 
förhand. Och säkert är den fråga 
som här diskuteras av så stort in
tresse för de flesta svenska hem, att 
saken skall få ett starkt stöd. så 
snart blott någon av de kvinnor som 
makten haver vill ta sig an den. 
Vi ha ju ändå fem kvinnor i Riks
dagen ! 

I vårt grannland Norge måste 
varje tjänare vara inskriven i 
" Kredssykekassen". Avgiften be
räknas procentvis av lönen och skall 
betalas med två tredjedelar av ar
betsgivaren och med en tredjedel av 
tjänaren. Vore det inte mödan värt 
att arbeta för en liknande anordning 
hos oss? Och att 4'ven anstränga 
sig för en sådan viktig sak? 

II. K. 

EKSTRÖMS „ 
'JJJÔTMJOL 

0/L£0/10 KEM.-TEKN. FAOR.Hl 
s rvu M o A. o I 8 3s 

De goda misstro sig själva, de on
da sin nästa. 

Christian Nestel Bravée. 

Kvinnornas Siälvhjälpslassa 
Sjuk- och Begravningskassa 

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

Ny tillträdande 'prenumeranter få 
gratis, septembernumren som inne
hålla början av följetongen, om de 
göra hemställan därom pr brev eller 
pr tel. (18070) hos vår tidnings Ex
pedition, Götabergsgatan 2. 

Gardinutförsäljning 
började Måndagen den 28 September 

A.-B. CARL JOHNSSON, ! Kungstorget 2, Göteborg. 

6aUstenshureri. 

För ett par år sedan innehöll vår 
tidning ett recept mot gallsten. Allt 
sedan dess har man från alla delar 
av landet tillskrivit oss för att få 
detta recept. Vi ha svarat genom 
att så långt förrådet räckt översän
da det ifrågavarande tidningsnumret 
och sedan pr brev. För att vinna 
lättnad återgiva vi ännu en gång re
ceptet. 

Medlet som på Göteborgsapoteken 
går under namn av ''Gallstensdrop
par" och där fås utan recept, har i 
många fall visat sig effektivt, sär
skilt om kuren påbörjats i god tid. 
I svåra eller envisa fall bör natur
ligtvis läkare rådfrågas. En opera
tion kan j.u visa sig nödvändig och 
tiden bör i så fall icke försittas. 

Det kan i förbigående nämnas att 
det medikaniment, som här avses, av 
gammalt är känt under namn av 
"Hjärnes testamente" eller "Hjärnes 
beska elixir". 

Medel mot gallsten: 13,5 gram 
Aloe, 1,5- gr. Zedoaria, 1.5 gr. Aga
ric us, 1,5 gr. Theriaca, 1.5 gr. Gen-
tiana, 1,5 orientalisk saffran. 

Ingredienserna köpas pulvriserade 
på apotek oclh läggas att draga i 6 1/2 
deciliter fin konjak. Flaskan ställes 
i svalt rum i 9 dygn och omskakas 
väl morgon och afton. På 10: de da
gen avhälles den klara vätskan, som 
buteljeras och är färdig att användas. 
Buteljen bör förvaras på kallt ställe 
och för satt slippa öppna den så ofta 
är lämpligt att hälla upp litet i sän
der i en medicinflaska för det dagli
ga bruket. 20 droppar utröras i en te
sked honung och tagas varje morgon 
på fastande image 1/2 timma före fru
kosten. Kuren förtsättes 20 månader. 
Efter 6 veckor brukar märkbar för
bättring inträda. 

Diet. Förbjudet: Fet mat ss. fläsk, 
feta såser, fett kött, fårkött, smör i 
stor mängd, lax ål, hummer, gås, ox-
tunga, matolja, mycket salt eller rökt 
mat, gula ärter, bruna bönor, kål, 
sur mat, surbröd, ättika, pickles, lök, 
kanel, vanilj, starka kryddor, potatis, 
rå frukt, glace, rhenskt vin (utom söt 
mosel), bordeaux, likörer, punsch, 
grogg, champagne. 

Tillåtet i ringa mängd: Sötsaker 
(men ej feta bakelser eller efterrät
ter), Söta kompotter. potatispuré. 

Tillätet i vanlig mängd: Stekt och 
rostat kött av alla slag, (ej fett), ss, 
oxe, lamm, kalv, vilt, fjäderfä (ej 
gås), mager skinka, ägg, fisk, ostron, 
buljong, soppor (ej kål och ärter), 
grönsaker, hälst vattenbröd, skorpor, 
kaffe med mjölk, the, cacao, pilsner, 
vichyvatten. 

T R P E T E  
utsäljes billigt 

Cart Johnsson 

Kungstorget 2. 

Qod stil 

ta 

på mötler ock prydnadsföremål i Edert liem är ingen lyx 

Den Lidrar så avsevärt till trevnaden ocli kemkänslan att från
varon därav är en ren förlust. Numera kan också praktiskt 
taget vem som kelst, som sätter ko, förvärva ett solitt, stilfullt 
sådant. En rik variation av konstnärligt utformade möbler från 

välkända établissement finnas ständigt till påseende i vår 
möbelavdelmng. Gör oss ett besök och inhämta samtidigt 

upplysningar om bosättningsförsäkringen och våra 
förmånliga betalningsvillkor. 

EJra gamla nedsuttna soffor och 

stolar om/<toppas. 

ArB. FERD. LUNDQUISTfcC? 
lMÖB CLsX VD CLUWGCN-

KI.J6845. GÖTEBORG Tel. 16845. 

i 

Gallsten, som är en rätt vanlig 
sjukdom, förekommer oftast hos 
kvinnor. Man anser, att den huvud
sakligen framkallas av stillasittan
de levnadssätt samt av oregelbund
na måltider med för långa uppehåll 
mellan idem. Kvinnor som lida av 
gallsten böra icke hava åtsittande 
kjollinningar eller hårt åtdragna 
band om livet. En rymlig (obs. 
rymlig!) korsett kan bäras — den 
skyddar mot trycket av tinningar 
och band! 

på Uvetö skuggsida. 

— Säg några vänliga ord, som 
kunna förhjälpa de vanföra till ar
bete, ber fröken Virginia Raymond, 
kontorschef vid Vanföreanstalten i 
Göteborg. Och bon tillägger: — 
Lytets börda och alla de svårigheter 
som följa med vanförhet bli lättare 
att bära för den som vet sig vara en 
arbetsduglig människa. 

Hon fortsätter med att berätta oim 
en inspektionsresa, söm hon på upp
drag av Vanföreanstaltens styrelse 
företagit i västra Sverige till anstal
tens f. d. elever för att taga reda på 
hur deras liv gestaltar sig. Inspek
tionen gav de mest glädjande'resul
tat. Det är rent av överraskande, 
förklarar fröken Raymond hur 
bra dessa personer, tack vare den sto
ra yrkesskicklighet de förvärvat i 
skolan slå sig fram i livet fastän 
handicapade av sitt lyte. 

Vi innesluta Vanföreanstalten i 
vår läsekrets åtanke i fråga om så
dana arbeten, manlig och kvinnlig 

soim utföras där! 

PATERSON 

KUNGSG 

för vari olikheten bestod, sänktes 
ögonlocken igen, och åter kunde den 
vitklädda flickgestalten ha varit en 
tavla av Greuze, som väckts till liv. 

— Nå? Perkins djärva ögon vo
ro riktade på hennes ansikte, och 
hon läste någonting i den triumfe
rande blicken, som kom hennes hjär
ta att genoimibävas av en lobestämd 
aning om kammande ledsamheter. 

— Nå? Hon log mot honom. 
Jag känner inte den unga damen, 
men hon är mycket förtjusande att 
se på. Är hon en vän till er? 

Han log älskvärt. 
— Ja, jag känner henne. Och 

hon är alltid mycket vänlig mot mig, 
då vi råkas. Jag trodde, att ni kan
ske kände henne. Ni har hört talas 
om henne i alla händelser. 

Musiken hade tystnat, och då hon 
tog hans arm för att gå .ut och söka 
svalka, kände Kitty sitt hjärta klap
pa häftigt. 

— Verkligen? Ni gör mig ny
fiken, herr Perkins. Men om ni in
te tänker tillfredsställa den genom 
att 'Säga hennes namn, så kan vi ju 
byta samtalsämne. 

— Naturligtvis ska jag säga er 

hennes namn, sade han artigt. Jag 
trodde verkligen, att ni möjligen 
hade råkats. Den mycket förtjusan
de lilla damen ni ser därborta är 
fröken Poppy Fanshawe. Ni vet 
väl, vem jag menar? 

Cheynes fästmö, om jag ska ut
trycka mig tydligt. 

Hon log, och det kostade henne 
ingen ansträngning. Hans försök 
att vara elak var så påfallande. 

— Är det fröken Fanishawe? Då 
är herr Cheyne en mycket lycklig 
människa, om hon är lika förtrollan
de, som hon ser ut. De komma att 
bli ett vackert par, tycker ni inte 
det? 

Hans intelligens kunde på intet 
vis mäta sig med hennes, och fast 
han var medveten om udden i hen
nes sista ord, kunde han endast sva
ra med återhållen harm: 

— Jo, och sådana väldiga kon
traster till. Han så stor och mörk 
och hon så liten och graciös. Hon 
är ovanligt vacker, inte sannt? Och 
det sägs, att hon kollrar bort en stac
kars karl på fem minuter. 

— Gör hon? Ja, hon ser utmärkt, 
bra ut och så pikant. 

Hon satte sig ner, under det hon 
talade, i den låga korgstolen, till 
vilken han fört henne. Perkins såg 
på henne i simyg under såna tunga 
ögonlock men kunde ej läsa sig till 
hennes tankar. 

Hon satt och fläktade sig med sol
fjädern, blickande rakt framför sig, 
och de mörka ögonen under den 
guldbruna glorian av hennes hår, 
där en glänsande gyllene fjäril syn
tes fästad helt lätt liksom färdig till 
flykt, uttryckte fullkomligt lugn och 
oberördhet. 

Han kände sig plötsligt irriterad 
över sin oförmåga att störa hennes 
lugn och försjönk i trumpen tystnad. 

Han anade föga, att Kitty i trots 
av sin skenbara oberördhet led grymt 
av svartsjukans alla kval. 

Få kvinnor vilja erkänna, att de 
hemsökas av den sjukdomen, och lik
väl är det kanske få av dem, 
som verkligen kunna älska, som ej 
bära inom sig åtminstone möjlighe
ten till svartsjuka, 

Ty även den kärlek, som är mild 
och långmodig, är inte omottaglig 
för detta slag av lidande. Och det 
är endast de allra ädlaste bland kvin

nor, som kunna säga i sanning: Jag 
är inte svartsjuk, emedan jag älskar 

för högt. 
Kitty hade i alla händelser ännu 

inte uppnått en sådan fullkomlighet. 
Hittills, då hon sökt sätta sig in i 
att Owen Cheyne älskade, var bun
den vid en annan kvinna, hade den
nas bild varit för dimmig och obe
stämd för att oroa henne mycket. 
Men nu, när hon såg denna kvinna 
med sina kroppsliga ögon, såg gra
cen, charmen, den ljusa, spröda skön
heten hos den flicka-, som Owen 
Cheyne tillhörde, strömmade en plöts
lig våg av själsligt lidande in över 
henne. Och tanken på deras förlov
ning med alla desis tusen och en till
fällen till förtrolighet, små ömhets
bevis föreföll henne nästan överväl

digande outhärdlig. 
(Forts). 

GYNNA VÅRA 

ANNONSÖRER 

medelst inköp! 

Stora fördelar 
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finner Ni vid köp hos oss av 

DAM: 
K A P P -  ®  

D R Ä K T - T Y G E R  

Slitstarka 
och 

passande 
tyger för 

FLICK- 6 - | „  
Goss- i HERR: 
Kläder i  Ö V E R R O C K - ®  

K O S T Y M -
Skickliga TYGER 

Sömmerskor \ 

Billiga priser | Nyheterna för sä

songen i n K o m n a. iiiiumimi 
V j? _____ 

G Ö R  E T T  B E S Ö K  
och jämför våra kvalitéer 

och priser. 

THEODOR PETTERSSON 
K L Ä D E S M A G A S I N  
K U N G S T O R G E T  1  
TELEFON 1740 - 14888 

BREVLÅDA. 
G. M—n. Rekvisition av lösntmu 

mer bör åtföljas av likvid i frimär
ken. Postförskott å så ringa belopp 
fördubblar lösmummferpriset, som är 
15 öre. I övrigt vilja vi fästa upi). 
märksamheten på att Kvinnorna? 
Tidning å alla större platser kan er
hållas genom Pressbyrån. 

Insändare av inlägg i Hembiträ
desfrågan tackas för intresset och h 
att efterhand motse sina uttalanden 
i följande nummer. 

Hedströms välkända skoaffär. 
Södra Larmgatan 11, tillkännager för 
hösten en betydande utvidgning. Det 
är en ny skosalong för damer, som 
öppnas i våningen över den nuvaran
de affärslokalen. 

Skodonen ha väl alltid spelat en 
viktig roll i den vårdade kvinnliga 
utrustningen, men i våra dagar ha 
modekonstnärerna tagit dem om "hand 
och gjort dem till något vilket kan 
betecknas som pricken överi:eti frå
ga oim den kvinnliga toaletten. Man 
möter här inom ramen för det här
skande modet en slösande rikedom på 
olika modeller. Det är nöjsamt för 
den kvinnliga publiken att ha så otro
ligt mycket att välja mellan ;men för
de ledande skoaffärerna är det en 
tvingande nödvändighet att vidga lo
kalerna för att kunna föra ett full
ständigt sorterat lager. — Se där or
saken till skapandet av den nya Hed-
strömteka skosalongen! 

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

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

Öppet även söndagar. 

Vällagade rätter för avhämtningen g. 

Hrla JMjölfe 
Distribution på glasflaskor• 

Tel. 40781, 45699 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata pris 
Förstklassigt! Centralt. 

Rikstel. 13554. Norr *" 

Kokerskor 
Husjungfrur 
Barnhusor 
Passflickor m. fl. 

erhålla goda och förmånliga P^at 

nu genast eller den 24 oktober 

genom 

Göteborgs Stads 

Arbetsförmedling-

Manliga avdeln. öppen 7 fm.'—5 em-
iU u J i l l g u  w  "  A X  >  g j j l ,  
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OBS.! All platsförmedling 
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Ett 25-års-jubiIeum. 
De gamla. Av Den fundersamma. 
På torget. Av T. R. 
prigga Carlberg f. Av I. D. 
prigga Carlberg. In memoriam. Av 

L. B—gh. 
pru Delila. Av Margareta Heijkel. 
Här och där. 
Teater. 
Coué och hans läkemetod. Av * * *. 
Sällskap. Av Ragna Peters. 
Dean Inge om det komiska. 
Förtal. Av H. W. 
Insändarnes spalt. Hembiträdesfrågan. 

Hembiträdenas betyg. Gallstenskuren. 
Allahs vilja. Roman av Kathlyn Rhodes. 

Utlandshröniha 
i sammandrag. 

Yeökans stora utrikespolitiska hän
delse är öppnandet !aw ministerkonfe
rensen i Locarno, en liten schweizisk 
stad viel Lago Mjaggiore, vilken valts 
till mötesplats av hänsyn till Italiens 
diktator, Mussolini, <som anmält sitt 
deltagande imen icke kan vara horta 
från sitt land mer än högst 24 tim
mar. 

Vid konferensen • äro England, 
Frankrike och Belgien representerade 
i första hand arv sina utrikesminist
rar Chamberlain, Briand och Yander-
velde, Italien av senator Scialoja 
och Tyskland av rikskanslär Luther 
och utrikesminister Stresemann. 

Det är möjligt att konferensen se
nare utvidgas och att även represen
tanter för andra makter med gränser 
till Tyskland, nämligen Polen och 
Tjeckoslovakien samt det lilla Lux
emburg, vinna tillträde till densam
ma. 

Konferensens arbetsprogram har 
icke offentliggjorts, men man håller 
för troligt att det upptar icke blott 
ett av England garanterat trygghets
avtal mellan Tyskland och dess gran
nar i väster utan även ett säkerstäl
lande av Polens och Tjeckoslov-aki-
enis gränser mot Tyskland. 

Konferensen ihar föregåtts av ett 
märkligt uttalande av franske kon
seljpresidenten Pain-levé, som vid en 
monramentavtäckning i Nimes bety
gat, att ett franskt-tyskt samförstånd 
är själva hörnstenen för den europe
iska civilisationen. Trots månghun
draåriga strider är ett sådant sam
förstånd möjligt, om de båda folken 
endast kunna komma; bort fran sin 

inbördes misstro. 
Att det verkligen blåser nya vin

dar i världen därom vittnar det för
hållandet att Tyskland för första 
gången sedan kriget möter sina f. d. 
fiender soim jämlike vid konferens
bordet. Det kan också i förbigående 
Dämmas att då den tyska delegationen 
avreste från Berlin till Locarno de 
engelska, franska och italienska am
bassadörerna i tyska huvudstaden in
ferno sig på stationen, en gärd av 
diplomatisk artighet, som icke häller 
förekommit sedan krigets dagar. 

Underättelserna från Locarno ha 
dittills varit gynnsamma, men man 
har ju icke häller ännu kommit fram 
ti-Ll de verkligt stora stridsfrågorna. 

Vad som oroar den tyska och den 
franska allmänna meningen sådan 
den kommer till synes i pressen är 
de intensiva försök Ryssland gör för 
att väcka Tysklands misstro mot de 
allierade makterna med hänsyn till 
Locar nokon f erensen. 

Det mellan Tyskland och Byss
land i dagarne ingångna handelsför
draget väcker också oro. Stresemann 
förklarar emellertid, att överenskom
melsen saknar varje politiskt inslag. 

England synes nu ämna taga i tu 
på allvar ,med den otvivelaktigt sto
ra växande komlmunistfaran i lan
det. Bl. a. börja polismästarna i 
olika städer inmönstra stora skaror 
fascistiska frivilliga i poliskårerna 
för att med deras hjälp slå ned varje 
försök till röda oroligheter. 

I Marocko kämpar Abdel-Krim 
för livet. Hans trupper synas nu 
vara kringrända av de franska och 
spanska härarne. 

De gamla. 

ett 25-års-

jubilcum. 
Fröken Martina Martinson som i 

tjugofem år varit föreståndarinna för 
Ekedalenis barnhem i Majorna blev 
den 8 okt, med anledning av jubileet 
föremål för en hjärtlig hyllning av 
hemmets styrelse. Vid fästligheten 
vilken ägde rum i hemmet och i när
varo arv ett antal inbjudna tolkade 
kyrkoherde Pehrson styrelsens var
ma. tacksamhet till fröken Martinson 
för det hängivna, av kärlek genom-
andade och av en synnerligen stor 
personlig duglighet präglade arbete 
hon under de gångna åren utfört till 
båtnad för hemmet ooh dess skydds-
lingar samt till glädje för dess sty
relse. En gåva överlämnades till 

jubilaren. 
Ekedalen är ett av dessa under de 

senaste decennierna på enskilt initia
tiv upprättade mönsterlbarnhemmen, 
vilka i så stor utsträckning ersatt 
de tidigare kommunala barnhemmen 
med deras karga och för barnasinnet 
nedstämmande anstaltsprägel. 

Ekedalen, som ger skydd åt trettio 
barn från de mycket unga årsklas
serna upp till sjuttonåringarne, äger 
en egen präktig villabyggnad med 
ett utomordentligt vackert, fritt och 
friskt läge på en av Major nas högsta 
höjder. I norr djupt nere ser man 
stadens centrala delar och i väster 
'.segelleden in till Göteborg och längre 
ute — havet. Runt byggnaden stora 
fria lekplaner, en trädgård och åt 
ena sidan obebyggda berg. 

Det hela ger ett varmt och vänligt 
intryck. Ett gott tryggt hem, en 
stor blomstrande syskonskara, inne
sluten i en god moders kärleksfulla 

omvårdnad-

Det är en stor salongsvagn med 
de fåtaliga passagerarne utplantera
de på de många sofforna med största 
möjliga avstånd inbördes, som om de 
inte kunde komma långt nog från 
varandra. 

Men i ett hörn sitter en liten grupp 
samlad: en verkligt gammal dam, en 
ung dam och en liten pys. vars fint 
tecknade ansikte orörligt hålles vänt 
mot kupéfönstret, utanför vilket ett 
solbelyst höstlandskap ilar förbi. 

Den unga damen utvecklar en näs
tam feberaktig aktivitet. Åter ooh 
åter adresserar hon sig till den gam
la damen med ett mjukt, alltför 
mjukt "lilla mor". Hon är dock för 
ung för att kunna vara verklig dot
ter — hon är antagligen sonhustru. 

— Har lilla mor det bra? — Ar 
lilla mor trött? — Besvärar inte so
len? — Drar det kanske från fönst
ret? — En kudde bakom huvudet, 
lilla mor? —• Jag tycker lilla mor 
skulle flytta sig längre in i hörnet 
ooh lägga upp fötterna på soffan 

jo, sä gör vi lilla mor! Det blir 
bekvämt och skönt — 

Det är kanske orätt att misstänka 
något sådant, men det är som om 
den unga damen inför denna glest 
besatta salong gåve en liten teater
föreställning med sig själv i hjältin
nans klädsamma roll : "Den unga hjär-
tegoda 'sonhustrun och den gamla be
svärliga svärmodern". 

Endast då oclh då ger den äldre 
damen ett enstavigt lågmält svar, 

som icke kan uppfattas utanför den 
lilla kretsen. Men där emellan ser 
man hennes gamla huvud göra många 
små nekande och jakande rörelser. 
Det är, som om dessa tysta svar för
rådde en oändlig trötthet. 

Är hon utledsen på detta kärleks
fulla kält? Lider hon av dessa stän
diga påminnelser inför främlingar 
om sin höga ålder ooh sin skröplig
het? Längtar hon efter friskare, 
kärvare, ärligare tonfall än honungs
sötman i detta stereotypa "lilla mor". 
Hungrar hon efter den vuxna män
niskans personliga frihet, rätten att 
efter eget béhag handskas med sig 
själv, rätten att sitta i solen eller i 
skuggan eller i tvärdraget, rätten att 
hålla fötterna på golvet, rätten att 
få vara i fred? 

Bor hon i sin sonis hem? Är hon 
för återstoden av livet 'berövad sin 
självbestäm ningsrätt? Är det denna 
unga dam som med sitt mjuka ty
ranniska "lilla mor" äkall bestämma 
över hennes göranden och låtanden? 
Soim skall förbjuda henne promena
den om vädret är grått, som skall 
nödga henne till en schal om axlar-
ne, till en middagslur, till en kopp 
fläderté om 'hon nyser, till sänggå-
enide så och så dags? 

Där hon sitter med det gamla en 
gång så myndiga huvudet nedsjun
ket mot bröstet ser hon ut som en 
olycklig människa. 

Den fundersamma. 

frigga Carlberg. 
+ 

F1UGGA CARLBERG. 

IPå torget. 

Det finns en Gud, och hans om

bud är samvetet. 

Th. G. van Hippel. 

Oktobersolen ' skiner blek och kall 
över färgrika rotkorgar och frukt-

lådor. 
Landet mönstrar sina produkter, 

ooh staden sin köpstarka publik. 
Men det är inte de läckra grönsaks

korgarna, de bruna smörtinorna. eller 
ägglådorna som fängsla uppmärk
samheten. Det är den nya publik-
typen — torgets nya publiktyp. 

Vår stads damer ha börjat gå på 
torget själva. Och bära sina torg
korgar ooh bärpåsar och blomkrukor 
själva. Det tar sig alls inte illa ut. 
Vår stads damer viisa att de till och 
med kunna bära en torgkorg med en 
viss elegans och ismak. 

Hänmed åsyftas ingalunda någon 
apoteos till torgkorgen såsom den 
vackraste av alla kvinnliga bördor. 
Det är onekligen vackrare med en 
vit ros eller ett rodkindat, leen
de barn. Men det är ända en • iss 
stil i det isätt, varpå våra husmöd
rar lösa bushållsproblemet. Det ver
kar icke som något problem alls. 
Hela saken förefaller iså underbart 
naturlig. I deras hand far torgkor
gen liksom en ny poesi. Bärarinnan 
själv är chic och korrekt, korgen 

vacker, och sakerna i densamma ord
nade med en viss smak. 

Det hela ser nätt ut och utgör en 
vederläggning av en äldre uppfatt
ning, att man måste stöka ut sig på 
ett alldeles Särskilt sätt för att kun
na gå på torget — även om man pa tre 
stegs avstånd följdes av en hjälpan
de ande, som bar alla bördorna. 
Även en annan ooh desslikes äldre 
uppfattning har försvunnit med den, 
nämligen nödvändigheten av torg-
kaffet. Kanske försvann den i själ
va verket i och imed Grönsakskälla
ren — denna våra torgande busmöd 
rars bar, där ett utmärkt kaffe ooh 
präktiga .smörgåsar kunde erhållas 
för en för sena tiders barn sagolikt 

billig pänninig. 
Våra dagars husmödrar ha icke 

tid eller kanske ens sinne för den 
enkla rekreation en kopp kaffe 
Grönsakskällaren erbjöd. 

Torget är deras börs. De gå dit 
för att på förmånligaste sätt speku
lera bort den hushållskassa, deras 
äkta män förtroendefullt lagt i deras 
hand. Uppgiften syntes roa och in 
tressera dem. Det är något annat 
detta att själv stå ansikte mot an-

Endast motvilligt formar pennan 
de ord soim skola återgiva sorgebu
det att Frigga Carlberg icke mera 
är, att hennes milda djupa stämma 
för alltid tystnat, att hennes ögon 
slutits i dödens sömn. Inga jordiska 
vägar leda nu, återförenande, till 
henne. 

Själv önskade hon icke en för
längd levnad. Hon var icke trött på 
livet, därtill hade det givit för myc
ket och var det ännu för rikt i häg
net av en dotters kärleksfulla hem 
ooh tallösa vänners tacksamma tro
fasta tillgivenhet. Men hälsan vack
lade, krafterna ville svika ooh livet 
var icke längre gott att leva. 

Frigga Carlberg betraktade sitt 
varv som fullbordat, sin arbetsdag 
som tilländalupen. Vad hon efter
traktat för sina medsystrar hade 
vunnits, vad hon arbetat för hade 
förverkligats. Hon välvde icke me
ra några planer för framtiden men 
fann nöje i .att blicka tillbaka på da
gar och år som gått. 

Så mången aftonstund under den 
gångna sommaren, då solen sjönk i 
väster ooh kvällsvinden sakta, susade 

parkens trädkronor lyssnade den 
som skriver detta till de bilder ur 
livet hon på sitt fängslande isätt må

lade i ord. 
Se där hennes barndomshem i Fal-

kenberg, burget ooh gott men enligt 
tidens sed allvarligt och strängt, ett 
stort affärshus med många tjänare, 
verksamt och livligt. Och där är 
hennes .mor blid och älsklig, på stän
diga hjälp expeditioner till stadens 

sikte med fluktuerande priser ooh 
kvalitativt olika produkter än att 
sitta hemma och få hembiträdets 
torra rapport om inköpta varors pris 
och mängd på en papperslapp. 

Steget är taget, Våra damer ha 
käckt och resolut slagit in på en ny 
väg. Där de «pats«ra omkring i ok-
toibersolen med de fyllda korgarna i 
sina händer se de alls icke missbe
låtna ut med den för mången av dem 
kanske helt nya rollen — att vara 

"sin egen jungfru". 
T. R. 

fattiga eller sändande den lilla dot
tern i sitt ställe. Och fadern, en 
myndig man av den gamla starka 
stammen, oförstående ooh otålig in
for sin dotters brinnande läslust, 
men slutligen vunnen — 

Och så som barndomens lyckligas
te minne resan till Halmstad, in
skrivningen vid det nyss upprättade 
flickläroverket, det glada läxplug-
get, det fria muntra kamratlivet. 

Sedan lärarinneverksamhet under 
några år inred självförsörjningens då 
stolta känsla och därefter, år 1876, 
giftermålet med sedermera 1 rste post-
kontrollören Anders Carlberg. Det 
unga lyckliga hemmet, förlagt till 
Göteborg, tar henne nu helt fången. 

Ett decennium går -— två. Kvin
norörelsens genombrott är ett full
bordat faktum — 

Minns du —? frågar den berät
ande. 

Ja, från denna tid tangera våra 
minnen ofta varandra. Söm journa
list och även «»m vän har det för
unnats mig att få djupa inblickar i 
Frigga Carlbergs arbete och liv. 

I kvinnorörelsen vilken, utmyn
nande i rösträttrörelsen, gav kvinnan 
den medborgerliga fullmyndigheten 
och likställighet med mannen, är 
hennes insats, en av de största, hen
nes av »kärlek och tacksamhet om
slutna naimn ett av de främsta, 

Vad gjorde henne till pioniär och 
ibanbrytare i en så oförstående, så 
hätsk och oförsonlig tid isoim den då
varande? Vad förmådde henne, vars 
liv kunde förflutit i rofylld lycka 
i det egna hemmet och vars tid kun
de fyllts så angenämt av rika per
sonliga intressen, vad förmådde hen
ne att ansluta sig till den impopu
lära kvinnorörelsen, att på en utsatt 
post strida kvinnornas strid för fri

het och rätt? 

Var det minnena från barndomen? 
Hågkomsten av den lidelsefulla men, 
ack, så ojämna kamp hon den lilla 
kunskapstörstande flickan förde mot 
faderns orubbliga gammaldags åsikt 
att en kvinna, inga bokliga kunska
per behövde, att för henne inga an
dra arbetsvägar än de som ledde till 
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hemmet skulle stå öppna. En gång 
då lian överraskade kenne med den 
förbjudna studieboken i kand föll 
kon, ett kam i de första tonåren, 
fylld av skräck avsvimmad till kams 
fötter. Först då förstod kan kenne 
ock tog kan kenne milt upp i famnen 
med löfte om skolgång. 

Man förstår 'vilka outplånliga 
märken dessa minnen satt i kennes 
själ ock kur det ur dem spirat denna 
frihetstörst för kvinnornas räkning, 
vilken isökte sig utlösning i kennes 
hängivna arbete inom kvinnorörelsen. 
Man spårar -också däri det absoluta 
mod, den styrka, den ledarekraft kon 
ärvt av :sin myndige fader. 

Men samtalet söker nya vägar ock 
når det arbetsområde, dit hon som 
barn leddes av sin moders milda 
hand, till de fattiga, de elända, de av 
livet betungade. 

Närmast hennes hjärta låg "My
rorna" denna, kvinnliga sammanslut
ning för barnikeimsverksaimhet inom 
vilken kon under en så lång följd 
var icke blott ordförande och överin-
spektris för de många barnhemmen 
utan även den erkända drivande 
kraften. Men där bredvid har legat 
ett i det tysta utfört hjälp- och väl
görenhetsarbete av måhända ännu 
större mått. Även kär var det främst 
barnen hon inneslöt i sin kärlek och 
moderliga omvårdnad. För den fat
tiga ktvinnovärlden i Göteborg, var 
kon i sin krafts dagar: "Vår fru". 
Om hur mycken undifången hjälp, 
om vilken tacksamhet och bergfast 
tillit vittnade icke denna äretitel! 

Frigga Carlbergs under kampens 
dagar omstridda namn inneslöts 
dock alltid i deras välsignelser vil
ka hon tröstat, hjälpt och Ihugsva-
lat. Välsignat vare hennes namn 
också i döden! I. D. 

Hemmets t idning 
— ar — 

Göteborgs Aftonblad 
Särskild, omväxlande 
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Du kallar mig evig, men söker 
mig icke. 

Du kallar mig nådefull, men för
tröstar icke på imig. 

Du kallar mig ädel. men tjänar 
mig icke. 

Du kallar mig allsmäktig, men 
hedrar mig icke. 

Du kallar mig rättvis, men fruk
tar mig icke. 

Då jag därför dömer dig skyldig, 
tadla mig icke! 

Inskriptionen. 

En freskamålning på en kyrko
vägg i Lübeck bär följande inskrip
tion: 

Du kallar mig mästare, men frå
gar mig icke efter min vilja. 

Du kallar mig ljus, men ser mig 

ej-
Du kallar mig vägen, men följer 

mig icke. 
Du kallar mig visheten, men lik

nar mig icke. 
Du kallar mig livet, men önskar 

mig icke. 
Du kallar mig god, men älskar 

mig icke. 
Du kallar mig rik, men beder mig 

om intet. 

•4h>-f \ 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 
hos 

VCJbidensxm 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

fru Delila. 
Av M Ä R G A B E T A  H E I J K E L . 

fngga Carlberg. 
Xn memoriam. 

Första gången jag såg Frigga 
Carlberg var en vinterafton i Göte
borgs största isolennitetssal. Hon 
stod i den tillfälligt resta katedern, 
ljuslågorna kastade sitt isken på ken
nes vackra mörka huvud, på de fina, 
humoristiska dragen, den livfulla, 
oförskräckta, intelligenta blicken. 
Hon stod där som en av kvinnorö
relsens' främsta i vårt land — auk
toriteten, pioniären, från topp till tå 
en äkta kvinna, soim modigare än nå
gon kämpat för kvinnorätt och kvin
novärde och oegennyttigare, offer-
villigare än någon även i levande li
vet, så långt hennes krafter och för-
maga räckte skyndat till nödställda 
kvinnors och barns bistånd. Så 
länge hon fanns vakade liksom ett 
samvete mitt ibland oss över kvin
nors öden. Hon stod såsom endast 
få kvinnor på sitt köns sida, och vad 
man än kunde ha att förebrå henne 
då kampens vågor gingo höga — på 
den punkten svek hon aldrig, aldrig 
sin övertygelse och sin plikt. 

Sista gången jag såg Figga Carl-
berg var en sommardag för knappast 
tie månader sedan. Hennes hår var 
vitt och hennes kinder blekta. Hon 
var redan liksom märkt för skörd. 

Hon höll intet lågande föredrag. 
Hon satt i en stol och levde i sina 
minnen. Men när hon kom in på 
ett ämne, som intresserade henne, 
livades kennes trötta drag ock blick 
förunderligt, och hon blev åter auk
toriteten, pioniären i talarstolen, som 
en mäktig tro skänkt ett verksamt 
och framgångsrikt liv, vars sista 
steg vänts åter mot den stad, där 
hon slutfört sitt livs betydelsefullas
te gärning. 

Ja, såsom ett avsked ter sig nu 
hennes sista besök i Göteborg. Från 
Stockholm, där hon under senare år 
haft sitt hem drogs hon i sommar 
av en oemotståndlig längtan hit ned 
liksom att säga farväl åt kända plat
ser ock anleten och först och sist av 
de frukter aiv hennes gärning, som 
lågo hennes hjärta närmast — Myr-
hemmen. 

På den trevna villan Solhult å 
Landvetter, i en vacker, rogivande 
natur ock vänners hägn, hade hon 
i sin närhet några av dessa kem, 
som hon med rätta kunde kalla sin 
skapelse. Hur det skulle kännas för 
henne att i livets afton, då kraften 
icke mera räcker till för nya värv, 
se dessa lyckliga barnflockar, som 
benets idoga dagsverk berett hem oeh 
skydd och rika möjligheter för livet 
— ack, det var ljuvt och varmt sol
sken över hennes avskedsfärd. 

Nu är hennes anlete för alltid 
bortskymt. Hon gick, den modiga 
pioniären, med återglansen av givian-
dets lycka över sina drag, stilla och 
blid in bland skuggorna. 

Ära vare hennes gärning och 
minne ! 

L. B—gli. 

— Ja, sådana är ni kvinnor! För 
fyratusen kronor om året till kläder, 
en dogcart och en villa vid havet är 
ni färdiga att sälja er själ! 

Den talande var en ung -man och 
han riktade sina ord till två unga da
mer som gingo på ömse sidor om ho
nom. 

De kommo från teatern, där de 
sett Sven Langes skådespel "Simson 
och Delila". Svaret, givet med ett 
påfallande späkt och osäkert tonfall, 
drunknade i sorlet utanför teatern, 
bilsignalerna och de tusende stegen 
på parkgångens sand. 

"Simsön och Delila" är 'historien 
om ett äktenskap som går sönder. 
Hustrun överger den fattige poeten 
för att i stället förena sina öden med 
den välsiituerade möbelhandlaren av 
inget bättre skäl än att denne till
försäkrar henne fyra tusen kronor 
om året till kläder, en dogcart och 
en villa vid Ihavet. 

Nu är frågan — behövde de båda 
damerna sväva på målet, när de skul
le besvara den unga kavaljerens av 
kvinnoförakt genomandade utrop? 
Kan något anföras till försvar för 
den i detta fall skyldiga hustrun 
och hennes många medsystrar, för 
vilkas äktenskapliga lycka det ma
teriella också spelar en synnerligen 
viktig roll? 

I "Simson och Delila" är poeten 
otvivelaktigt en äkta och stor begåv
ning. Men han är redan en medel
ålders man utan att ännu ha "slagit 
igenom". Detta förhållande oroar 
honom emellertid icke, förmörkar ic
ke på minsta sätt lians tillvaro. Det 
når liksam icke fram till hans be-
pansrade självkänsla. Han vet att 
han är en bland livets utvalde, en 
poet, ett geni. Han känner sig till
räckligt överlägsen för att icke fästa 
avseende vid publikens oförstående 
kyla, tillräckligt betydande för att 
mied bibehållen självaktning kunna 
gå i ovårdade kläder och med tom 
portmonnä. Han är under alla för
hållanden den han är. Han har vän
ner som erkänna hans geni, som tro 
på hans framtid, som känna sig hed
rade av hans närvaro i deras krets. 

Endast i en enda punkt är hans 
jälvkänsla sårbar. Skall hans hus

tru överge honom? Skall hon un
derkänna honom? Skall hans per
son, hans geni, hans dyrkan betyda 
mindre för henne än imöbelhandla-
ren, denne okultiverade uppkomling 
med löjliga rmanér och .trä i g hjärna? 
Svaret är av avgörande vikt icke 
blott för hans hjärta utan även och 
framför allt för den självaktning, 

den känsla av personlig betydenhet, 
som utgör grundvalen för hans liv. 

Författaren till "Simson och De
lila" har handskats onödigt hårt med 
hustrun genom att göra henne till 
en i alla avseenden lågsinnad män
niska. Han skjuter därmed över 
målet. Förlusten av en isådan hust
ru ter sig från åskådarens plats sna
rast sam en vinst — den dramatiska 
effekten blir alldeles icke vad den 
skulle kunnat bli. 

En kvinna behöver icke vara en 
fördärvad natur för att fly armodet 
och gripa efter rikedomen, även om 
det sker för priset av en annan män
niskas lycka. Det här berörda fal
let kan psykologiskt förklaras och 
i viss utsträckning försvaras, om än 
under inga förhållanden godkännas 

och gillas. 
En av de starkaste instinkterna 

hos det mänskliga "jaget" är själv
hävdelsen, behovet av självutvidg
ning och upphöjande, behovet av att 
på ett eller annat sätt öka det egna 
värdet, att bestå i tävlan med andra, 
att betyda, något. På denna instinkt 
är den högviktiga affekt som kallas 
sj älv ak t ning baserad. 

Allt som sårar självaktningen, 
känslan av eget värde tillfogar oss 
icke blott lidande utan även verklig 
skada om vi icke på ett eller annat 
sätt lyckas befria oss från intrycket 
därav. Det irriterar, oroar, skräm
mer, modstjäl oss. Det fräter vår 
självtillit. Det kan leda till svåra 
neuroser. Yi kunna falla offer för 
en tryckande känsla av underlägsen
het. for en förlamning av handlings
kraften, för en sjuklig misstänksam
het, förföljelsemani. Det är därför 
ren självbevarelseinstinkt som driver 
oss, när vi med alla till buds stå
ende medel söka skydda och upprätt
hålla vår självaktning. 

Hustrun i "Simson och Delila" är 
en i sig själv obetydlig kvinna utan 
inre resurser, utan ideal, utan högre 

intressen. 
Den självaktning hon lika litet 

soim någon annan kan leva förutan 
kan icke gärna baseras på det obe
tydliga hon själv innerst inne är el
ler på vad hon förmår uträtta i li
vet. Vad hon betyder, bestämmes 
helt och hållet av värdet hos den 
man, vars hustru hon blivit och Vars 
öde hon delar. Lyckas han, kommer 
också hon att äga den ur hennes syn
punkt sett enda verkliga sanna grun
den för självaktning, nämligen vack
ra modärnia kläder, lyx och ett kom
fortabelt hem. 

A K T I E B O L A G E T  

GA 
, 1890 . 
t'SKAftfï 

cL tät Haparanda, 
är vintern kali t t/dr nord 
och när köld ock rusk. sig blanda 
blir hal och smutsig vår jord. 
Varmed skall m/m skydda foten, 
om e/' med en bra gatosck 
och därför dan bästa boten 
är märket från 
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Hon liar älskat och gift sig med 
poeten, varit honom trogen. Hon 
har — antagligen — också en gång 
känt beundran inför hans geni, 
icke iför vad det är i och för sig utan 
i dess tänkta egenskap av rik för
värvskälla. 

Men äktenskapet blir i den för 
henne avgörande punkten, ekono
miskt välstånd, en grym besvikelse. 
Hon lever i halvt armod. Hemmet 
är oskönt, och snedtaket visar att 
det ligger högt uppe under takbjäl-
karne. Hon måste upprätthålla sin 
tjänstgöring vid den lilla teatern, hon 
går i tarvliga kläder, hon har det 
sämre ställt än sina väninnor, hon 
står förödmjukad inför slaktarens 
och hökarens springpojkar, vilkas 
räkningar hon inte kan betala. 

Hennes mians poetiska och lidelse
fulla kärleksutbrott lämna henne 
oberörd. Om han verkligen älskar 
henne, varför visar han det inte ge
nom att arbeta för henne? Varför 
förtjänar han ingenting? Varför för
fattar han inte från morgon till 
kväll, och varför skriver han inte 
sådant som publiken tycker är roligt 
och förläggarn« ha lust att köpa? 
Om hans geni har det värde han in
billar sig, varför behöver han då gå 
så ovårdat klädd, att hon skäms lor 
att visa sig ute med honom? 

Det är en obetydlig och värdelös 
kvinna det gäller, men låt oss kam
ma ihåg, att det är en människa som 
Uder, som känner sig bedragen på 
livet, sårad i sin självaktning. Om 
hon vore en älskande kvinna skulle 
hon söka oeh finna en ny grund för 
självkänslan genom att offra sig för 
den man hon älskar, om hon vore 
stark — i arbete, om hon vore reli
giös — i resignation och pliktupp
fyllelse, om hon vore ful och gam
mal — i huslig ondska. 

Nu är bon" endast ett, ung och 
vacker. Häri ligger hennes möjlig
het till självhävdelse och framgång 
— hon överger den fattige poeten 
för den rike möbelhandlaren! 

Det är ett f örräderi, men må vi ha 
i minne, att denna kvinna är en oupp
lyst, outvecklad, instinktbunden, 
s jälvisk natur som handlar ut ur den
na natur. Hon kämpar för sitt liv 
och söker räddningen på den enda 
väg hon ser. 

Poeten har själv utvalt denna 
kvinna till hustru. Han bör ha för
stått hennes typ, förutsett hennes 
handlingssiätt. 

Författaren till "Simson och De
lila" har utmålat 'den stackars mö
belhandlaren förskräckligt, antagli
gen för att göra hustruns handlings
sätt ännu nattsvartare än vad det är. 

Men från hennes synpunkt sett 
finns hos denne man något som är 
värt beundran. Han är en enkänd 
förmåga i sitt fack. Han är rik. 

Han betyder något. Han talar icke 
poetiskt men anslående och lättfatt
ligt — "fyra tusen am året till 
kläder, en dogcart och en villa vid 
havet". Han förmår icke bära upp 
sin eleganta dress, men om denna 
dress gör honom en smula löjlig 
inger den på samma gång respekt ge
nom att förkunna, att den person 
som bär dessa kläder hör till de män, 
som på ett eller annat sätt segrat i 
livet. 

Detta är ungefär vad de unga da
merna kunde svarat sin kavaljer. 

Rummens utseende blir helt annor
lunda, (sedan linoleummiattorna blivit 
fernissade. Vi utföra arbetet om
sorgsfullt och billigt, "Linopeters", 
Kungsp ortsplatsen 2. 

När fromheten hos ett folk för
stördes, är det slut med dess fram

tid. 
Jonas Lie. 

HÄR OCH DÄK. 

Balettmästare Fokiin har varit ut
satt för ett missöde. För sex år se
dan deponerade han i ett hotell i Kö
penhamn koffertar, innehallande sil 
ver för 12 personer samt en del dyr 
bart pälsverk. Det visar sig nu att 
hela det värdefulla innehållet är 
borta. Hotellägaren är stämd, ®en 
vägrar ersättning, då sakerna ej 'de 

ponerats i hotellets box. Man avser 
silvret stulet, men att palaver e 
möjligen kan vara uppätet av ma-

Det måtte vara kraftiga ®a 
Danmark. De svenska malen nöja sig 

åtminstone med att leva på hål, ® ^ 
köpenhamnsmal en synas för sin e 
stens fordra mycket större toinru 

jterusalemsföremrigeri 

anordnar torsdagen den l-> 
K. F. U. M. i 'Göteborg en iorsa j 

ning till förmån för sm verksam 1 

Med början kl. 11 f. ». «'«f £ 
av domkyrkokomministern L 
ling, som därvid redogör -för ^ 

ningen och dess mål. bb ' 
håller fröken L. ReuterSkiöW ^ 
f J • V Tf TI M:s lilla 15 
foredrag i K. -t. Li. ^ 
Man mottager med tacksam e r ^ 
såväl « försäljningen W® 
buffén. De böra inlämnas i ^ 
säljningslokalen dagen förut k . 

9 e. m. 

Offentliga nöjen. 

$tora Teatern. 
Varje afton kl. 8: 

"JA". 

(Damen från Folies Bergères). 
Operett i 3 akter av Maseagni, 

korensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8: 

Simson och Delila 

jragikomedi i 3 akter av Sven Lange. 

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

(Dubbelexponering) 
j ,riil 1 30Mâtiné: Don stackars Herman 

S5" - < M o 2.65 kl. 12-2 och efter kl. 6. Tel. 7760. 
Bilj- a'-° 

~~ Veckan 12/10—18/10 
Kl 7 o. 9. Barnförbjudet. 

PALLADIUM 
"DYRBARA FRUAR" 

J ELEANOR BOARDMAN, Lew Cody och 
m Conrad Nagel. 

BIALTO 
•LILLA FRÖKEN BLASKÀGG" 

med BEBE DANIELS-

KÖ N S T T E N N 
största urval 

K O  N S T S L Ö J D E N  
Södra Hamngatan 45, 

mitt emot Palace Hotell. 

Ceater. 
Bet är ofta svårt att bedöma te

ater. Dels har man pjäsen att ta 
Mnsyn till, dels (Skådespelarna. Det 
ban vara en svag pjäs, varav icke 
•ens mycket intelligenta skådespelare 
förmå göra något njutbart. Och det 
kan vara tvärtom — en god pjäs, 
vars bästa roller förfuskas genom 
ett ointelligent spel. 

Det skrivs inga storverk numera, 
varken sceniskt eller musikaliskt. 
Mascagnis operett "Ja" från 1919, 
bebådad som en isuccåspjäs på konti
nenten, är utgången ur en helt an-
man, kallare inspirationsilösare anda 
än Mascagnis storverk, operan Ca-
valleria Rusticana av 1890. Hela 
"Ja" är en produkt aiv rutinen. Som 
sådan roar och underhål 1er. den, men 
fängslar och tjusar icke. 

Handlingen är i sammandrag föl
jande. En hertig gifter sig för att 
uppfylla vissa testamentariska 'be
stämmelser med en glad Varåteartist, 
som fått namnet "Ja" på grund av 
att tion till sina många upp va k tare 
aldrig kunnat säga nej. Föreningen 
ingås under förutsättning att hon 
omedelbart iskall bedra gemålen och 
därigenom möjliggöra skilsmässa. 
Men för en gångs skull säger "Ja" 
nej. Hennes hjärta vaknar till den 
första verkliga kärleken, och. hela 
intrigen med den utsedde förföraren 
strandar på hennes trofasthet. Her
tigen rasar, ty hans hjärta glöder 
redan av kärlek till en annan, den 
unga sköna prinsessan av Chalblis, 
Si ans kusin. Just som den drama
tiska spänningen efter två onödigt 
långa akter börjar, löser "Ja" den 
jordiska knuten genom att ädelmo
digt, om också en (Simula plötsligt 
och omotiverat för åskådaren, giva 
hertigen fri. 

Den rätt ofyndigt behandlade tex
ten ställer stora krav på de sceniska 
konstnärerna, på regi och utstyrsel. 
Och i detta avseende fattades ingen
ting. Alfhild Weijden (Ja), Inga 
Peters (prinsessan av Chablis) hrr. 
Ivarl Kinch (Sylvanus av Chablis) 
John-Erik Strandman (Leo Clemen
ceau, betjänten) och Marens Larson 

KVINNORNAS TIDNING 
kaffet 

njrincd/orpacknmçar 
TWOAIAA QD bästa fi/tl 

DdJllIj {&T kmiklhtL 
XP KAKAO 

KAKAO 

( postmästare Romal) gjorde samtli
ga såväl sångligt 190m dramatiskt 
det allra bästa av sina roller och app
låderades oavbrutet inför öppen ridå. 
Utstyrseln var i första akten enkel 
ooh träffande, i andra med de i den
samma inlagda solodanserna av Fri
deborg Barkman och Bob Giller, 
ståtlig ocih i tredje verkningsfull, och 
regien hade nedlagt ett berömvärt 
arbete för att i scenbilderna insmäl
ta mängden lav medverkande herrar 
och damer. 

Det är icke endast tapeterna och 1 
gardinerna utan minst lika mycket 
1 inoleummattan, som sätter isin prä
gel på ett rum eller våningen i sin 
helhet. Hos "Linopeters", Kungs-
portsplatsen 2, kan Ni välja ut den 
rätta mattan för vart och ett av 
Edra rum. 

* 

Alla, som fundera på 'konsten att 
styra människosläktet, hava blivit 
övertygade, att statens öden bero på 
ungdomens uppfostran. 

Aristoteles. 

Coué ocl) l)an$ 

läkemetod. 
Man har från välunderrättat håll 

meddelat oss, att Mr Emile Coué 
väntas på ibesök till Sverige under 
den närmaste tiden. 

Mr Coué'is niaimn torde vara all
mänt känt såsom knutet till den 
än skämtsamt än allvarligt uttalade 
märkliga formeln: ' dag för dag blir 
jag i alla avseenden bättre och bätt

re." 
Kvinnornas Tidning kan beröm

ma isig av att i första hand ha gjort 
den svenska allmänheten bekant 
med den s. k. Couémetoden. Det 
skedde så tidigt som på nyåret 1922 
i samband med en serie föredrag, 
so-m Coué efter mottagen inbjudan 
höll i London inför en stor försam
ling av vetenskapsmän. 

Det vederfors honom därvid äran 
att föreställas för det lärda audito
riet av engelska konungens livmedi
kus Sir A. D. Fripp, som sålunda 
med sin person gick i god för före
läsarens vederhäftighet. Och dock 
var denne ingen i vanlig mening 
lärd, utan en lekman, en "själv

lärd". 
Den engelska läkarvärldens in

tresse för Couémetoden hade väckts 
av ett arbete "Suggestion och Auto
suggestion" av professor Charles 
Baudouin i Genève, vilket tidigare 
utkommit i engelsk översättning och 
omedelbart framkallade en verklig 
sensation — i god riktning! bå

de i lärda kretsar och bland allmän
heten. 

Detta arbete som utkommit även 
på svenska (Bokförlaget Natur och 
Kultur) är en psykologisk studie 
grundad på de resultat, till vilka den 
s. k. Nya Nancyskolan för vilken 
Coué är den centrala gestalten, kom
mit. 

Professor Baudouin berättar i fö
retalet, hurusom Emile Coué åren 
1885—86 deltog i de arbeten och 
experiment som företogs av en grupp 
forskare på det mänskliga själslivets 
område, den s. k. "Första Nancy
skolan", till vilken de berömda nam
nen Liébault och Bernheim voro 
knutna, ooh vilken stod som före
trädare för den medicinska hypno-
tismen. Coué kunde bedriva si
na vetenskapliga studier endast på 
de stunder, som hans arbete för 
uppehället lämnade fria. 

"Den första Nancyskolans" läke
metod bestod i hypnotisk behand
ling. Man botade nervösa, lidanden, 
svagheter i karaktären o. is. v. genom 
ITtt försätta den sjuke i hypnotisk 
sömn, under vilfcan man isedan ge
nom tillsägelser, alltså på. suggestiv 
väg ingav honom lämpliga hälso-
bri nga n d e f öreställn in gar. 

Man drog härvid fördel av den 
suggestibility, som är utmärkande 
för den. mänskliga psyken, männis
kans benägenhet att taga emot och 
med sitt övriga själsinnehåll inför
liva föreställningar av vilket slag 
och ur vilken källa som hälst. Den
na benägenhet minskas dock eller 
förvandlas till motstånd, när det gäl
ler föreställningar, vilka av ett eller 
annat skäl förefalla människan miss
tänkta. eller förhatliga. Däremot 
ökas suggestibiliteten när det gäller 
föreställningar, som passa ihop med 
hennes tidigare föreställningsvärld 
eller som förefalla henne önskvärda. 

Likaledes är mottagligheten .för 
suggestionen mycket större under 
hypnotisk sömn än eljes. 

Coué förenklade på ett genomgri
pande sätt "den första Nancyisko-
lains" läkemetod. Han förklarade 
och kunde även genom experiment-
bevisa sitt påstående, att den i verk
lig mening avgörande faktorn vid 
hypnotisk behandling icke är hyp-
liotisiörenis befallning, utan det sakför
hållandet att patienten förvandlar 
denna utifrån kommande suggestion 
till en självsuggestion (autosugges
tion) genom att godtaga den och ge 
den insteg hos sig. 

Det är på denna Çoués uppfatt
ning av suggestion och autosugges
tion, som "den nya Nancyskolan" 

örundar sin psykologiska och medi-
cinsk-pedagogiska rörelse, vilken un
der de senaste åren vunnit så stor 

spridning i alla länder. 

För den couéska läkemetoden är 
hypnotisören icke längre behövlig. 
Han framträder nu i stället som en 
lärare i självsuggestion, undervisan

de friska och sjuka i konsten att rätt 
använda oeh draga nytta av den 
hemlighetsfulla, ännu endast i ringa 
mån utforskade kraft på ont och 
gott som ligger innesluten i självsug
gestionen. 

Couémetoden har helt visst kun
nat uppvisa underbara resultat, icke 
sällan i sådana fall som av läkare 
förklarats hopplösa, men det är faTa 
värt att allmänheten just på grund 
av sin suggestiibilitet, sin benägenhet 
att iblint oc'h lidelsefullt tro på vad 
den ivrigt åstundar överdriver läke
metodens möjligheter. 

"Den nya Nancyskolan" varnar 
själv allvarligt för dessa "orimliga 
överdrifter", som lätt kunna föran
leda ett bakslag och misskreditera 
hela metoden. Man fäster jämväl 
uppmärksamheten på att ett okun
nigt utövande av självsuggestionen 
kan betyda en fullständigt felaktig 
behandling av ett lidande med där
av följande olyckligt resultat. En 
sakkunnig handledning bör åtmins
tone i allvarliga fall sökas hos lä
kare. Den står också till buds 
vid de "Couéinstitut för autosugges
tion", som upprättats på olika plat
ser. Aven här i landet finnes ett 
dylikt institut. Det är förlagt till 
Enköping och upprättat av fröken 
Mona Möller, personlig lärjunge till 
Coué och uaktoriserad av honom. 

Yi sikola i kommande artiklar när
mare redogöra för begreppen sug
gestion" och "autosuggestion' och 
den kraft som döljer sig bakom dem. 

Sällskap. 
Många människor skulle vara ut

märkta, onn de icke hade sa dåligt 

sällskap. 

Detta är förhållandet med fru G:s 

barn. 
Hon beklagade sig då vi sutto på 

tésalongen härom förmiddagen. 

—• Ja, jag vill icke nämna några, 
namn, sade hon, men fru B:s barn 
äro de värsta ungar under solen. Så 
fort mina barn kommit tillsammans 
med dem bli de förledda till alla 
möjliga galenskaper. 

Och hon skildrade indignerat alla 
de obehag, som herrskapet G:is väl-
uppfostrade barn fått utstå för herr
skapet B:s vilda ungar. 

Fru B. är min synnerligen goda 
vän. Åtminstone varje gång vi rå
kas. Vilket händer alltibland. Se
nast skedde det på en stor realisation. 

—• Jag går och iser efter något 

MERKURT VÀLEH 
skonar kläderna och händerna. 

Krymper ej ylle. 

slitstarkt tyg till Putte, sade hon. 
Han gör mig förtvivlad. 

Och hon tog förtroligt min arm 
och ledde mig litet avsides. 

— Du vet., sade hon med en viss 
rörelse, hur snälla våra barn alltid 
varit. Men sedan de kommit till
sammans med G:s elaka barn äro de 
alldeles som förvandlade. 

Och hon genomgick den sällsam
ma och isynnerhet för Puttes ben
kläder olyckliga förvandling, som 
herrskapet B:s snälla barn genom
gått. sedan de börjat leka med herr
skapet G:s förvildade ungar. 

Jag fortsatte min väg och kom till 
Allén. 

Där satt en ensam äldre dam på 
en bänk. Hon hälsade och klappade 
med sin behandskade hand på bänk
sätet: Kom och sitt här bredvid 

mig! 
Och jag satte mig bredvid henne. 
Solen sken och löven föllo. Det 

var en vårvarm dag. 
— Är det inte rysligt? frågade 

den gamla damen bredvid mig. 
— Y ad? sade jag. Det händer ju 

så mycket, att man aldrig kan veta 
vad folk åsyftar. 

— Att H:s son måst lämna sin 
goda plats och bux flux resa. till 
Australien. Stackars föräldrar. Han 
skötte <sig inte. Ooh det värsta av 
allt är att det är ett sådant olämp-
ligt sällskap min stackars Georg haft. 

Georg är hennes son. En snäll 
gosse, men en Lebeman .av föista ord
ningen. En riktig slarv. Med sina 
fel och förtjänster idealet för unga 
män, soim i vivören se spetsen av 
mänsklig fullkomlighet. H:sson var 
en av dessa, unga män. Och för att 
kunna likna, idealet hade han oil rat 
mer än han strängt taget hade rätt 

till. 
— Att lägga sig till med lustjakt 

och ridhäst, när man inte har råd, 
hörde jag den gamla damens upprör

da isrbämma. 

Jag såg ut i luften. Undrande. 
Jag tänkte på alla. dessa goda möd
rars barn, som skulle vara en pryd
nad för sitt släkte, om ej andras van
artiga barn fördärvade dem. Och på 
de vuxna människorna, som skulle 
vara så präktiga i sig själva oeh al
drig hade råkat vilse, om de ej för
letts av dåligt sällskap. 

Jag har imånga, många gånger i 
livet träffat mödrarna till sådana 
snälla barn och goda .människor, som 
fördärvats av andras olater. 

Men jag har aldrig träffat, mam
morna till de i isig själva stygga bar
nen och onda människorna. 

Kanske det inte finns sådana barn 

och människor. 

1 varje fall tyckas de icke ha någ

ra mammor. 
Ragna Peters. 
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Dean Inge om 
det komiska. 

Den framstående engelske präst
mannen Dean Inge. domprost i St. 
Paul. London, och känd för den re
ligiöst intresserade svenska allmän
heten genom ett par till vårt språk 
överflyttade arbeten, har i "Mor
ning Post" skrivit en märklig ar
tikel om "Det komiska". 

— Jag framställde en gång, säger 
han. den frågan om vi väl ha rätt 
i vår uppfattning att Gud icke har 
sinne för humor. Frånvaron härav 
betraktas i allmänhet som en 'brist 
i den mänskliga psyken, en ,brist som 
ingen av oss gärna vill vidkännas. 

Det har måhända funnits helgon 
som saknat sinne för humor. Om 
ett helgon har till uppgift att läka 
sjuka själar, skall denna, egenskap 
emellertid vara honom till största 
gagn. Men i så fall varför betrakta 
vi den då som förringande för Guds 
väsende? 

Om vi utan förutfattad mening 
undersöka saken, är det icke uteslutet 
att en undran skall smyga sig över 

loss, om icke vissa djur sådana som 
hippopotamus, mandrillen och skun-
ken skapats som ett gott skämt. 
Understundom måste sammta miss
tanke gripa oss med hänsyn till vissa 
representanter för vårt eget släkte. 

Frågan är icke lättsinnig eller be
tydelselös. Den är av vikt för vår 
uppfattning av livet. 

Yi äga rätt att tro att världens 
skönhet bereder dess Skapare en este
tisk tillfredsställelse eller, mera kor
rekt uttryckt, att den återspeglar en 
sida av Guds väsende. 

Är det otänkbart att skämtet, de 
harmlöst humoristiska inslagen i li
vet, att detta ingår i Guds vilja, gil
las av honom? I iså fall åligger det 
icke det religiösa sinnet att göra li
vet mera allvarligt och högtidligt än 
det behöver vara. Skrattet är ofta 
det rätta medlet att korrigera ett 
misstag, att avslöja ett bedrägeri och 
.att bära livets små motgångar". 

förtal. 
Det är icke isäkert att folk sam 

syssla med förtal och sätta sin tillit 
till det äro elaka människor. Men 
de äro alldeles säkert skrala kritiker 
ooh dåliga psykologer. De sakna med 
andra ord förmågan .att hålla huvu
det kallt. 

När någon kommer och berättar 
något ofördelaktigt om en person är 
det igiivetviis bekvämare att utan un
dersökning acceptera allt, än att kallt 
och kritiskt anställa en grundlig 
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Hllal)$ vilja. 
Av K AT H LYN RHODES. 

Översatt av Sigyn Frydén. 

Hon gjorde inget försök att dölja 
lör sig själv, att hon var svartsjuk, 
vilt, vansinnigt svartsjuk pa den 
"vackra Poppy Fanshawe. Mot hen
ne var Cheyne tydligen trogen. Hon 
var hans kärlek, hans utvalda, som 
«kulle behandlas med vördnad, äls
kas trofast. Och hon, Kitty, hade 
varit en leksak, en ytlig bekantskap 
hara, ett tidsfördriiv under en ledig 
stund. Han kunde skämta .med hen-
tte, säga henne komplimanger, stjäla 

kyss och likväl synbarligen vara 
trogen mot den andra kvinnan hela 
tiden. 

Och likväl var hon ej fullt över
tygad, då hon dömde sig själv tor
pstig allt. Säkert, hade han en gång 

—- nästan — varit kär i henne. Men 
och hon påminde sig den andra 

flickans fina, ömtåliga charm 
hennes förmåga att fängsla hade ej 
varit stark nog att få honom att 
glömma den kvinna han en gång för

lovat sig med. 
Så satt hon där, medan en massa 

onda -och sorgliga tankar trängdes i 
hennes sinne som en svärm svarta 
rovfåglar. Hon märkte ej, att Per
kins blick var fästad på henne med 
butter skadeglädje, odh när musiken 
spelade upp igen och han bjöd hen
ne armen, hade hon ingen aning om 

att hon isuttit tyst så länge. 
_ Fröken Ramney, det var Fra

ser, som gjorde anspråk på henne, 
då hon steg in i balrummet — jag 
trodde det aldrig skulle bli var tur. 
Nå, har ni roligt? Ni ser så blek ut! 

Är ni trött? 
— Ja. lite. Det är bra varmt, 

tycker ni inte det? Och salen är så 

full med folk just nu. 
— Låt oss gå iut då i stället, om 

ni vill. Hans ivriga unga ansikte 
lyste upp. Det är härligt i trädgår
den, fullt med sittplatser. Jag har 
varit därute redan. Ni har val 

ingenting emot att hoppa över den 
här dansen? Det är bara lancier. 

Ja, låt oss gå ut. Tanken på 
den svala luften var oemotståndligt 
lockande. Jag hatar lancier, och 
jag är verkligen trött, om jag kän

ner efter. 
När de sutto där väl skyddade i 

ett lummigt hörn i den vackra, träd
gården under ett mullbärsträd, .som 
var lady Rockleighs stolthet, tog 
Allan Fraser upp hennes solfjäder 
och började långsamt fläkta, henne. 
Hans svarta ögon mönstrade" gillan
de hennes smakfulla dräkt, och hans 
konstnärsblick lade med tillfred-
iställelse märke till den frånvaro av 
juveler, som Celia hade gjort an
märkning på förut på kvällen. 

Fröken Romlney, tillåter ni mig 
komplimentera er för er klänning? 
Den är utsökt vacker .och kläder er 
överdådigt. Men det gör era klän

ningar alltid. 
Någonting i hanis sätt gjorde Kit

ty förskräckt. Hon hade stark in
tuition som de flesta kvinnor, och 
fast Allan Frasers ton var lugn och 
behärskad, kände hon en plötslig 
förvissning om att deras samtal 

iskulle komma att leda till något av

görande. 
Och hon ville inte höra, vad lian 

hade att säga. Hon hade misstänkt 
på sista tiden, att han börjat tycka 
för «mycket om henne, och Celias ord 
hade ej varit så alldeles oväntade. 

Men hon hade ingen lust att gifta 
sig med Fraser, fast hon gärna ville 
behålla honom isom vän. Och om 
hon lät honom .säga de ord, som han 
hade på läpparna, skulle bon kunna 
förlora hans vänskap utan att få nå

gonting i stället. 
Herr Fraser, hon log, som det 

tycktes road av hans uppskattning 
av hennes klänning, efter som kom
plimangen kommer frän en artist, 
kan jag inte lata bli att känna mig 
imponerad. Apropå — övergången 
var naturlig nog — vad är det ni 
håller på med just nu? Ha några 
av era egyptiska skizzer förekommit 

på någon tavla, än? 
Han svarade genast i samma ton, 

fast han på intet vis tänkte avstå 

från sin avsikt. 
Ja. Jag gör en grupp för när

varande. Ni kommer kanske ihåg 
legenden jag talade om för er om 

Jungfrun, som lade Jesusbarnet. till 
vila mellan sfinxens tassar? Jag 
håller på med det där nu. Det äi 
en stor tavla, ooh om jag bara kan 
utföra min egen idé, iså tror jag den 

blir vacker. 
— Är er artistiska läggning ett 

arv? Hon kastade fram frågan i 
förbigående halvt likgiltigt. Er far 
— men var inte han officer? 

Jo. General. Hans ansikte 
strålade. En av de tappraste kriga
re, sägis det-, som nånsin hållit ett 
svärd. Han är en av mina hjältar, 
fröken Romney, min härlige far! 
Han skrattade lite, gripen av en blyg 
förvirring, som hon aldrig förr sett 
hos honom. Ett sådant rekord av 
stora bragder, en sådan modig och 
fläokfri karaktär — ja. om' jag vore 
den fattigaste, uslaste tiggare på 
jorden, så skulle jag ända vara rik, 
som ägt en isådan far! 

Hon gav ett litet tecken till sym
pati ooh isamtycke, och han fortsat
te, under det hans uttrycksfulla unga 
ansikte glödde av kärlek och hänfö

relse. 
— Han dog i Indien, medan jag 

ännu var en pojke i tonåren — dog 

medan han försvarade ett fort med 
en handfull män mot ett helt rege
mente av infödda. Hans död var 
lika ärofull som hans liv — och. det 
— Han vann victoriakorset i sin 
första drabbning, fröken Romney, 
då han var yngre, än jag är nu, ooh 
alltifrån den stunden var hans liv 
en rad av stordåd. Och alla älska
de honom också. Det var inte bara 
respekt de hyste för honom — be
undran för hans kraft, hans mod. 
Det var kärlek han ingav var och 
en, isom kände honom'. T. o. m. 
främlingar kände inflytandet av 
hans personliga magnetism ögon
blickligen. Hans män voro färdiga 
att gå i döden för honom, då de va
rit under hans befäl en vecka. Och 
jag — var hans son. 

— Lycklig ni! Hon sade det 
helt enkelt, och hans ögon strålade 

av glädje. 
— Nå väl, det var väl underligt, 

var det inte, att jag inte kännt mig 
dragen till armén? Det matte ha 
varit en bitter besvikelse för min far, 
men när han en gång förstod, hur 
jag hatade tanken på den — för mig 
själv — gjorde han aldrig något för-
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hemmet skulle stå öppna. En gång 
då lian överraskade kenne med den 
förbjudna studieboken i kand föll 
kon, ett kam i de första tonåren, 
fylld av skräck avsvimmad till kams 
fötter. Först då förstod kan kenne 
ock tog kan kenne milt upp i famnen 
med löfte om skolgång. 

Man förstår 'vilka outplånliga 
märken dessa minnen satt i kennes 
själ ock kur det ur dem spirat denna 
frihetstörst för kvinnornas räkning, 
vilken isökte sig utlösning i kennes 
hängivna arbete inom kvinnorörelsen. 
Man spårar -också däri det absoluta 
mod, den styrka, den ledarekraft kon 
ärvt av :sin myndige fader. 

Men samtalet söker nya vägar ock 
når det arbetsområde, dit hon som 
barn leddes av sin moders milda 
hand, till de fattiga, de elända, de av 
livet betungade. 

Närmast hennes hjärta låg "My
rorna" denna, kvinnliga sammanslut
ning för barnikeimsverksaimhet inom 
vilken kon under en så lång följd 
var icke blott ordförande och överin-
spektris för de många barnhemmen 
utan även den erkända drivande 
kraften. Men där bredvid har legat 
ett i det tysta utfört hjälp- och väl
görenhetsarbete av måhända ännu 
större mått. Även kär var det främst 
barnen hon inneslöt i sin kärlek och 
moderliga omvårdnad. För den fat
tiga ktvinnovärlden i Göteborg, var 
kon i sin krafts dagar: "Vår fru". 
Om hur mycken undifången hjälp, 
om vilken tacksamhet och bergfast 
tillit vittnade icke denna äretitel! 

Frigga Carlbergs under kampens 
dagar omstridda namn inneslöts 
dock alltid i deras välsignelser vil
ka hon tröstat, hjälpt och Ihugsva-
lat. Välsignat vare hennes namn 
också i döden! I. D. 

Hemmets t idning 
— ar — 

Göteborgs Aftonblad 
Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 
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Du kallar mig evig, men söker 
mig icke. 

Du kallar mig nådefull, men för
tröstar icke på imig. 

Du kallar mig ädel. men tjänar 
mig icke. 

Du kallar mig allsmäktig, men 
hedrar mig icke. 

Du kallar mig rättvis, men fruk
tar mig icke. 

Då jag därför dömer dig skyldig, 
tadla mig icke! 

Inskriptionen. 

En freskamålning på en kyrko
vägg i Lübeck bär följande inskrip
tion: 

Du kallar mig mästare, men frå
gar mig icke efter min vilja. 

Du kallar mig ljus, men ser mig 

ej-
Du kallar mig vägen, men följer 

mig icke. 
Du kallar mig visheten, men lik

nar mig icke. 
Du kallar mig livet, men önskar 

mig icke. 
Du kallar mig god, men älskar 

mig icke. 
Du kallar mig rik, men beder mig 

om intet. 

•4h>-f \ 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 
hos 

VCJbidensxm 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

fru Delila. 
Av M Ä R G A B E T A  H E I J K E L . 

fngga Carlberg. 
Xn memoriam. 

Första gången jag såg Frigga 
Carlberg var en vinterafton i Göte
borgs största isolennitetssal. Hon 
stod i den tillfälligt resta katedern, 
ljuslågorna kastade sitt isken på ken
nes vackra mörka huvud, på de fina, 
humoristiska dragen, den livfulla, 
oförskräckta, intelligenta blicken. 
Hon stod där som en av kvinnorö
relsens' främsta i vårt land — auk
toriteten, pioniären, från topp till tå 
en äkta kvinna, soim modigare än nå
gon kämpat för kvinnorätt och kvin
novärde och oegennyttigare, offer-
villigare än någon även i levande li
vet, så långt hennes krafter och för-
maga räckte skyndat till nödställda 
kvinnors och barns bistånd. Så 
länge hon fanns vakade liksom ett 
samvete mitt ibland oss över kvin
nors öden. Hon stod såsom endast 
få kvinnor på sitt köns sida, och vad 
man än kunde ha att förebrå henne 
då kampens vågor gingo höga — på 
den punkten svek hon aldrig, aldrig 
sin övertygelse och sin plikt. 

Sista gången jag såg Figga Carl-
berg var en sommardag för knappast 
tie månader sedan. Hennes hår var 
vitt och hennes kinder blekta. Hon 
var redan liksom märkt för skörd. 

Hon höll intet lågande föredrag. 
Hon satt i en stol och levde i sina 
minnen. Men när hon kom in på 
ett ämne, som intresserade henne, 
livades kennes trötta drag ock blick 
förunderligt, och hon blev åter auk
toriteten, pioniären i talarstolen, som 
en mäktig tro skänkt ett verksamt 
och framgångsrikt liv, vars sista 
steg vänts åter mot den stad, där 
hon slutfört sitt livs betydelsefullas
te gärning. 

Ja, såsom ett avsked ter sig nu 
hennes sista besök i Göteborg. Från 
Stockholm, där hon under senare år 
haft sitt hem drogs hon i sommar 
av en oemotståndlig längtan hit ned 
liksom att säga farväl åt kända plat
ser ock anleten och först och sist av 
de frukter aiv hennes gärning, som 
lågo hennes hjärta närmast — Myr-
hemmen. 

På den trevna villan Solhult å 
Landvetter, i en vacker, rogivande 
natur ock vänners hägn, hade hon 
i sin närhet några av dessa kem, 
som hon med rätta kunde kalla sin 
skapelse. Hur det skulle kännas för 
henne att i livets afton, då kraften 
icke mera räcker till för nya värv, 
se dessa lyckliga barnflockar, som 
benets idoga dagsverk berett hem oeh 
skydd och rika möjligheter för livet 
— ack, det var ljuvt och varmt sol
sken över hennes avskedsfärd. 

Nu är hennes anlete för alltid 
bortskymt. Hon gick, den modiga 
pioniären, med återglansen av givian-
dets lycka över sina drag, stilla och 
blid in bland skuggorna. 

Ära vare hennes gärning och 
minne ! 

L. B—gli. 

— Ja, sådana är ni kvinnor! För 
fyratusen kronor om året till kläder, 
en dogcart och en villa vid havet är 
ni färdiga att sälja er själ! 

Den talande var en ung -man och 
han riktade sina ord till två unga da
mer som gingo på ömse sidor om ho
nom. 

De kommo från teatern, där de 
sett Sven Langes skådespel "Simson 
och Delila". Svaret, givet med ett 
påfallande späkt och osäkert tonfall, 
drunknade i sorlet utanför teatern, 
bilsignalerna och de tusende stegen 
på parkgångens sand. 

"Simsön och Delila" är 'historien 
om ett äktenskap som går sönder. 
Hustrun överger den fattige poeten 
för att i stället förena sina öden med 
den välsiituerade möbelhandlaren av 
inget bättre skäl än att denne till
försäkrar henne fyra tusen kronor 
om året till kläder, en dogcart och 
en villa vid Ihavet. 

Nu är frågan — behövde de båda 
damerna sväva på målet, när de skul
le besvara den unga kavaljerens av 
kvinnoförakt genomandade utrop? 
Kan något anföras till försvar för 
den i detta fall skyldiga hustrun 
och hennes många medsystrar, för 
vilkas äktenskapliga lycka det ma
teriella också spelar en synnerligen 
viktig roll? 

I "Simson och Delila" är poeten 
otvivelaktigt en äkta och stor begåv
ning. Men han är redan en medel
ålders man utan att ännu ha "slagit 
igenom". Detta förhållande oroar 
honom emellertid icke, förmörkar ic
ke på minsta sätt lians tillvaro. Det 
når liksam icke fram till hans be-
pansrade självkänsla. Han vet att 
han är en bland livets utvalde, en 
poet, ett geni. Han känner sig till
räckligt överlägsen för att icke fästa 
avseende vid publikens oförstående 
kyla, tillräckligt betydande för att 
mied bibehållen självaktning kunna 
gå i ovårdade kläder och med tom 
portmonnä. Han är under alla för
hållanden den han är. Han har vän
ner som erkänna hans geni, som tro 
på hans framtid, som känna sig hed
rade av hans närvaro i deras krets. 

Endast i en enda punkt är hans 
jälvkänsla sårbar. Skall hans hus

tru överge honom? Skall hon un
derkänna honom? Skall hans per
son, hans geni, hans dyrkan betyda 
mindre för henne än imöbelhandla-
ren, denne okultiverade uppkomling 
med löjliga rmanér och .trä i g hjärna? 
Svaret är av avgörande vikt icke 
blott för hans hjärta utan även och 
framför allt för den självaktning, 

den känsla av personlig betydenhet, 
som utgör grundvalen för hans liv. 

Författaren till "Simson och De
lila" har handskats onödigt hårt med 
hustrun genom att göra henne till 
en i alla avseenden lågsinnad män
niska. Han skjuter därmed över 
målet. Förlusten av en isådan hust
ru ter sig från åskådarens plats sna
rast sam en vinst — den dramatiska 
effekten blir alldeles icke vad den 
skulle kunnat bli. 

En kvinna behöver icke vara en 
fördärvad natur för att fly armodet 
och gripa efter rikedomen, även om 
det sker för priset av en annan män
niskas lycka. Det här berörda fal
let kan psykologiskt förklaras och 
i viss utsträckning försvaras, om än 
under inga förhållanden godkännas 

och gillas. 
En av de starkaste instinkterna 

hos det mänskliga "jaget" är själv
hävdelsen, behovet av självutvidg
ning och upphöjande, behovet av att 
på ett eller annat sätt öka det egna 
värdet, att bestå i tävlan med andra, 
att betyda, något. På denna instinkt 
är den högviktiga affekt som kallas 
sj älv ak t ning baserad. 

Allt som sårar självaktningen, 
känslan av eget värde tillfogar oss 
icke blott lidande utan även verklig 
skada om vi icke på ett eller annat 
sätt lyckas befria oss från intrycket 
därav. Det irriterar, oroar, skräm
mer, modstjäl oss. Det fräter vår 
självtillit. Det kan leda till svåra 
neuroser. Yi kunna falla offer för 
en tryckande känsla av underlägsen
het. for en förlamning av handlings
kraften, för en sjuklig misstänksam
het, förföljelsemani. Det är därför 
ren självbevarelseinstinkt som driver 
oss, när vi med alla till buds stå
ende medel söka skydda och upprätt
hålla vår självaktning. 

Hustrun i "Simson och Delila" är 
en i sig själv obetydlig kvinna utan 
inre resurser, utan ideal, utan högre 

intressen. 
Den självaktning hon lika litet 

soim någon annan kan leva förutan 
kan icke gärna baseras på det obe
tydliga hon själv innerst inne är el
ler på vad hon förmår uträtta i li
vet. Vad hon betyder, bestämmes 
helt och hållet av värdet hos den 
man, vars hustru hon blivit och Vars 
öde hon delar. Lyckas han, kommer 
också hon att äga den ur hennes syn
punkt sett enda verkliga sanna grun
den för självaktning, nämligen vack
ra modärnia kläder, lyx och ett kom
fortabelt hem. 

A K T I E B O L A G E T  

GA 
, 1890 . 
t'SKAftfï 

cL tät Haparanda, 
är vintern kali t t/dr nord 
och när köld ock rusk. sig blanda 
blir hal och smutsig vår jord. 
Varmed skall m/m skydda foten, 
om e/' med en bra gatosck 
och därför dan bästa boten 
är märket från 
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Hon liar älskat och gift sig med 
poeten, varit honom trogen. Hon 
har — antagligen — också en gång 
känt beundran inför hans geni, 
icke iför vad det är i och för sig utan 
i dess tänkta egenskap av rik för
värvskälla. 

Men äktenskapet blir i den för 
henne avgörande punkten, ekono
miskt välstånd, en grym besvikelse. 
Hon lever i halvt armod. Hemmet 
är oskönt, och snedtaket visar att 
det ligger högt uppe under takbjäl-
karne. Hon måste upprätthålla sin 
tjänstgöring vid den lilla teatern, hon 
går i tarvliga kläder, hon har det 
sämre ställt än sina väninnor, hon 
står förödmjukad inför slaktarens 
och hökarens springpojkar, vilkas 
räkningar hon inte kan betala. 

Hennes mians poetiska och lidelse
fulla kärleksutbrott lämna henne 
oberörd. Om han verkligen älskar 
henne, varför visar han det inte ge
nom att arbeta för henne? Varför 
förtjänar han ingenting? Varför för
fattar han inte från morgon till 
kväll, och varför skriver han inte 
sådant som publiken tycker är roligt 
och förläggarn« ha lust att köpa? 
Om hans geni har det värde han in
billar sig, varför behöver han då gå 
så ovårdat klädd, att hon skäms lor 
att visa sig ute med honom? 

Det är en obetydlig och värdelös 
kvinna det gäller, men låt oss kam
ma ihåg, att det är en människa som 
Uder, som känner sig bedragen på 
livet, sårad i sin självaktning. Om 
hon vore en älskande kvinna skulle 
hon söka oeh finna en ny grund för 
självkänslan genom att offra sig för 
den man hon älskar, om hon vore 
stark — i arbete, om hon vore reli
giös — i resignation och pliktupp
fyllelse, om hon vore ful och gam
mal — i huslig ondska. 

Nu är bon" endast ett, ung och 
vacker. Häri ligger hennes möjlig
het till självhävdelse och framgång 
— hon överger den fattige poeten 
för den rike möbelhandlaren! 

Det är ett f örräderi, men må vi ha 
i minne, att denna kvinna är en oupp
lyst, outvecklad, instinktbunden, 
s jälvisk natur som handlar ut ur den
na natur. Hon kämpar för sitt liv 
och söker räddningen på den enda 
väg hon ser. 

Poeten har själv utvalt denna 
kvinna till hustru. Han bör ha för
stått hennes typ, förutsett hennes 
handlingssiätt. 

Författaren till "Simson och De
lila" har utmålat 'den stackars mö
belhandlaren förskräckligt, antagli
gen för att göra hustruns handlings
sätt ännu nattsvartare än vad det är. 

Men från hennes synpunkt sett 
finns hos denne man något som är 
värt beundran. Han är en enkänd 
förmåga i sitt fack. Han är rik. 

Han betyder något. Han talar icke 
poetiskt men anslående och lättfatt
ligt — "fyra tusen am året till 
kläder, en dogcart och en villa vid 
havet". Han förmår icke bära upp 
sin eleganta dress, men om denna 
dress gör honom en smula löjlig 
inger den på samma gång respekt ge
nom att förkunna, att den person 
som bär dessa kläder hör till de män, 
som på ett eller annat sätt segrat i 
livet. 

Detta är ungefär vad de unga da
merna kunde svarat sin kavaljer. 

Rummens utseende blir helt annor
lunda, (sedan linoleummiattorna blivit 
fernissade. Vi utföra arbetet om
sorgsfullt och billigt, "Linopeters", 
Kungsp ortsplatsen 2. 

När fromheten hos ett folk för
stördes, är det slut med dess fram

tid. 
Jonas Lie. 

HÄR OCH DÄK. 

Balettmästare Fokiin har varit ut
satt för ett missöde. För sex år se
dan deponerade han i ett hotell i Kö
penhamn koffertar, innehallande sil 
ver för 12 personer samt en del dyr 
bart pälsverk. Det visar sig nu att 
hela det värdefulla innehållet är 
borta. Hotellägaren är stämd, ®en 
vägrar ersättning, då sakerna ej 'de 

ponerats i hotellets box. Man avser 
silvret stulet, men att palaver e 
möjligen kan vara uppätet av ma-

Det måtte vara kraftiga ®a 
Danmark. De svenska malen nöja sig 

åtminstone med att leva på hål, ® ^ 
köpenhamnsmal en synas för sin e 
stens fordra mycket större toinru 

jterusalemsföremrigeri 

anordnar torsdagen den l-> 
K. F. U. M. i 'Göteborg en iorsa j 

ning till förmån för sm verksam 1 

Med början kl. 11 f. ». «'«f £ 
av domkyrkokomministern L 
ling, som därvid redogör -för ^ 

ningen och dess mål. bb ' 
håller fröken L. ReuterSkiöW ^ 
f J • V Tf TI M:s lilla 15 
foredrag i K. -t. Li. ^ 
Man mottager med tacksam e r ^ 
såväl « försäljningen W® 
buffén. De böra inlämnas i ^ 
säljningslokalen dagen förut k . 

9 e. m. 

Offentliga nöjen. 

$tora Teatern. 
Varje afton kl. 8: 

"JA". 

(Damen från Folies Bergères). 
Operett i 3 akter av Maseagni, 

korensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8: 

Simson och Delila 

jragikomedi i 3 akter av Sven Lange. 

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

(Dubbelexponering) 
j ,riil 1 30Mâtiné: Don stackars Herman 

S5" - < M o 2.65 kl. 12-2 och efter kl. 6. Tel. 7760. 
Bilj- a'-° 

~~ Veckan 12/10—18/10 
Kl 7 o. 9. Barnförbjudet. 

PALLADIUM 
"DYRBARA FRUAR" 

J ELEANOR BOARDMAN, Lew Cody och 
m Conrad Nagel. 

BIALTO 
•LILLA FRÖKEN BLASKÀGG" 

med BEBE DANIELS-

KÖ N S T T E N N 
största urval 

K O  N S T S L Ö J D E N  
Södra Hamngatan 45, 

mitt emot Palace Hotell. 

Ceater. 
Bet är ofta svårt att bedöma te

ater. Dels har man pjäsen att ta 
Mnsyn till, dels (Skådespelarna. Det 
ban vara en svag pjäs, varav icke 
•ens mycket intelligenta skådespelare 
förmå göra något njutbart. Och det 
kan vara tvärtom — en god pjäs, 
vars bästa roller förfuskas genom 
ett ointelligent spel. 

Det skrivs inga storverk numera, 
varken sceniskt eller musikaliskt. 
Mascagnis operett "Ja" från 1919, 
bebådad som en isuccåspjäs på konti
nenten, är utgången ur en helt an-
man, kallare inspirationsilösare anda 
än Mascagnis storverk, operan Ca-
valleria Rusticana av 1890. Hela 
"Ja" är en produkt aiv rutinen. Som 
sådan roar och underhål 1er. den, men 
fängslar och tjusar icke. 

Handlingen är i sammandrag föl
jande. En hertig gifter sig för att 
uppfylla vissa testamentariska 'be
stämmelser med en glad Varåteartist, 
som fått namnet "Ja" på grund av 
att tion till sina många upp va k tare 
aldrig kunnat säga nej. Föreningen 
ingås under förutsättning att hon 
omedelbart iskall bedra gemålen och 
därigenom möjliggöra skilsmässa. 
Men för en gångs skull säger "Ja" 
nej. Hennes hjärta vaknar till den 
första verkliga kärleken, och. hela 
intrigen med den utsedde förföraren 
strandar på hennes trofasthet. Her
tigen rasar, ty hans hjärta glöder 
redan av kärlek till en annan, den 
unga sköna prinsessan av Chalblis, 
Si ans kusin. Just som den drama
tiska spänningen efter två onödigt 
långa akter börjar, löser "Ja" den 
jordiska knuten genom att ädelmo
digt, om också en (Simula plötsligt 
och omotiverat för åskådaren, giva 
hertigen fri. 

Den rätt ofyndigt behandlade tex
ten ställer stora krav på de sceniska 
konstnärerna, på regi och utstyrsel. 
Och i detta avseende fattades ingen
ting. Alfhild Weijden (Ja), Inga 
Peters (prinsessan av Chablis) hrr. 
Ivarl Kinch (Sylvanus av Chablis) 
John-Erik Strandman (Leo Clemen
ceau, betjänten) och Marens Larson 

KVINNORNAS TIDNING 
kaffet 

njrincd/orpacknmçar 
TWOAIAA QD bästa fi/tl 

DdJllIj {&T kmiklhtL 
XP KAKAO 

KAKAO 

( postmästare Romal) gjorde samtli
ga såväl sångligt 190m dramatiskt 
det allra bästa av sina roller och app
låderades oavbrutet inför öppen ridå. 
Utstyrseln var i första akten enkel 
ooh träffande, i andra med de i den
samma inlagda solodanserna av Fri
deborg Barkman och Bob Giller, 
ståtlig ocih i tredje verkningsfull, och 
regien hade nedlagt ett berömvärt 
arbete för att i scenbilderna insmäl
ta mängden lav medverkande herrar 
och damer. 

Det är icke endast tapeterna och 1 
gardinerna utan minst lika mycket 
1 inoleummattan, som sätter isin prä
gel på ett rum eller våningen i sin 
helhet. Hos "Linopeters", Kungs-
portsplatsen 2, kan Ni välja ut den 
rätta mattan för vart och ett av 
Edra rum. 

* 

Alla, som fundera på 'konsten att 
styra människosläktet, hava blivit 
övertygade, att statens öden bero på 
ungdomens uppfostran. 

Aristoteles. 

Coué ocl) l)an$ 

läkemetod. 
Man har från välunderrättat håll 

meddelat oss, att Mr Emile Coué 
väntas på ibesök till Sverige under 
den närmaste tiden. 

Mr Coué'is niaimn torde vara all
mänt känt såsom knutet till den 
än skämtsamt än allvarligt uttalade 
märkliga formeln: ' dag för dag blir 
jag i alla avseenden bättre och bätt

re." 
Kvinnornas Tidning kan beröm

ma isig av att i första hand ha gjort 
den svenska allmänheten bekant 
med den s. k. Couémetoden. Det 
skedde så tidigt som på nyåret 1922 
i samband med en serie föredrag, 
so-m Coué efter mottagen inbjudan 
höll i London inför en stor försam
ling av vetenskapsmän. 

Det vederfors honom därvid äran 
att föreställas för det lärda audito
riet av engelska konungens livmedi
kus Sir A. D. Fripp, som sålunda 
med sin person gick i god för före
läsarens vederhäftighet. Och dock 
var denne ingen i vanlig mening 
lärd, utan en lekman, en "själv

lärd". 
Den engelska läkarvärldens in

tresse för Couémetoden hade väckts 
av ett arbete "Suggestion och Auto
suggestion" av professor Charles 
Baudouin i Genève, vilket tidigare 
utkommit i engelsk översättning och 
omedelbart framkallade en verklig 
sensation — i god riktning! bå

de i lärda kretsar och bland allmän
heten. 

Detta arbete som utkommit även 
på svenska (Bokförlaget Natur och 
Kultur) är en psykologisk studie 
grundad på de resultat, till vilka den 
s. k. Nya Nancyskolan för vilken 
Coué är den centrala gestalten, kom
mit. 

Professor Baudouin berättar i fö
retalet, hurusom Emile Coué åren 
1885—86 deltog i de arbeten och 
experiment som företogs av en grupp 
forskare på det mänskliga själslivets 
område, den s. k. "Första Nancy
skolan", till vilken de berömda nam
nen Liébault och Bernheim voro 
knutna, ooh vilken stod som före
trädare för den medicinska hypno-
tismen. Coué kunde bedriva si
na vetenskapliga studier endast på 
de stunder, som hans arbete för 
uppehället lämnade fria. 

"Den första Nancyskolans" läke
metod bestod i hypnotisk behand
ling. Man botade nervösa, lidanden, 
svagheter i karaktären o. is. v. genom 
ITtt försätta den sjuke i hypnotisk 
sömn, under vilfcan man isedan ge
nom tillsägelser, alltså på. suggestiv 
väg ingav honom lämpliga hälso-
bri nga n d e f öreställn in gar. 

Man drog härvid fördel av den 
suggestibility, som är utmärkande 
för den. mänskliga psyken, männis
kans benägenhet att taga emot och 
med sitt övriga själsinnehåll inför
liva föreställningar av vilket slag 
och ur vilken källa som hälst. Den
na benägenhet minskas dock eller 
förvandlas till motstånd, när det gäl
ler föreställningar, vilka av ett eller 
annat skäl förefalla människan miss
tänkta. eller förhatliga. Däremot 
ökas suggestibiliteten när det gäller 
föreställningar, som passa ihop med 
hennes tidigare föreställningsvärld 
eller som förefalla henne önskvärda. 

Likaledes är mottagligheten .för 
suggestionen mycket större under 
hypnotisk sömn än eljes. 

Coué förenklade på ett genomgri
pande sätt "den första Nancyisko-
lains" läkemetod. Han förklarade 
och kunde även genom experiment-
bevisa sitt påstående, att den i verk
lig mening avgörande faktorn vid 
hypnotisk behandling icke är hyp-
liotisiörenis befallning, utan det sakför
hållandet att patienten förvandlar 
denna utifrån kommande suggestion 
till en självsuggestion (autosugges
tion) genom att godtaga den och ge 
den insteg hos sig. 

Det är på denna Çoués uppfatt
ning av suggestion och autosugges
tion, som "den nya Nancyskolan" 

örundar sin psykologiska och medi-
cinsk-pedagogiska rörelse, vilken un
der de senaste åren vunnit så stor 

spridning i alla länder. 

För den couéska läkemetoden är 
hypnotisören icke längre behövlig. 
Han framträder nu i stället som en 
lärare i självsuggestion, undervisan

de friska och sjuka i konsten att rätt 
använda oeh draga nytta av den 
hemlighetsfulla, ännu endast i ringa 
mån utforskade kraft på ont och 
gott som ligger innesluten i självsug
gestionen. 

Couémetoden har helt visst kun
nat uppvisa underbara resultat, icke 
sällan i sådana fall som av läkare 
förklarats hopplösa, men det är faTa 
värt att allmänheten just på grund 
av sin suggestiibilitet, sin benägenhet 
att iblint oc'h lidelsefullt tro på vad 
den ivrigt åstundar överdriver läke
metodens möjligheter. 

"Den nya Nancyskolan" varnar 
själv allvarligt för dessa "orimliga 
överdrifter", som lätt kunna föran
leda ett bakslag och misskreditera 
hela metoden. Man fäster jämväl 
uppmärksamheten på att ett okun
nigt utövande av självsuggestionen 
kan betyda en fullständigt felaktig 
behandling av ett lidande med där
av följande olyckligt resultat. En 
sakkunnig handledning bör åtmins
tone i allvarliga fall sökas hos lä
kare. Den står också till buds 
vid de "Couéinstitut för autosugges
tion", som upprättats på olika plat
ser. Aven här i landet finnes ett 
dylikt institut. Det är förlagt till 
Enköping och upprättat av fröken 
Mona Möller, personlig lärjunge till 
Coué och uaktoriserad av honom. 

Yi sikola i kommande artiklar när
mare redogöra för begreppen sug
gestion" och "autosuggestion' och 
den kraft som döljer sig bakom dem. 

Sällskap. 
Många människor skulle vara ut

märkta, onn de icke hade sa dåligt 

sällskap. 

Detta är förhållandet med fru G:s 

barn. 
Hon beklagade sig då vi sutto på 

tésalongen härom förmiddagen. 

—• Ja, jag vill icke nämna några, 
namn, sade hon, men fru B:s barn 
äro de värsta ungar under solen. Så 
fort mina barn kommit tillsammans 
med dem bli de förledda till alla 
möjliga galenskaper. 

Och hon skildrade indignerat alla 
de obehag, som herrskapet G:is väl-
uppfostrade barn fått utstå för herr
skapet B:s vilda ungar. 

Fru B. är min synnerligen goda 
vän. Åtminstone varje gång vi rå
kas. Vilket händer alltibland. Se
nast skedde det på en stor realisation. 

—• Jag går och iser efter något 

MERKURT VÀLEH 
skonar kläderna och händerna. 

Krymper ej ylle. 

slitstarkt tyg till Putte, sade hon. 
Han gör mig förtvivlad. 

Och hon tog förtroligt min arm 
och ledde mig litet avsides. 

— Du vet., sade hon med en viss 
rörelse, hur snälla våra barn alltid 
varit. Men sedan de kommit till
sammans med G:s elaka barn äro de 
alldeles som förvandlade. 

Och hon genomgick den sällsam
ma och isynnerhet för Puttes ben
kläder olyckliga förvandling, som 
herrskapet B:s snälla barn genom
gått. sedan de börjat leka med herr
skapet G:s förvildade ungar. 

Jag fortsatte min väg och kom till 
Allén. 

Där satt en ensam äldre dam på 
en bänk. Hon hälsade och klappade 
med sin behandskade hand på bänk
sätet: Kom och sitt här bredvid 

mig! 
Och jag satte mig bredvid henne. 
Solen sken och löven föllo. Det 

var en vårvarm dag. 
— Är det inte rysligt? frågade 

den gamla damen bredvid mig. 
— Y ad? sade jag. Det händer ju 

så mycket, att man aldrig kan veta 
vad folk åsyftar. 

— Att H:s son måst lämna sin 
goda plats och bux flux resa. till 
Australien. Stackars föräldrar. Han 
skötte <sig inte. Ooh det värsta av 
allt är att det är ett sådant olämp-
ligt sällskap min stackars Georg haft. 

Georg är hennes son. En snäll 
gosse, men en Lebeman .av föista ord
ningen. En riktig slarv. Med sina 
fel och förtjänster idealet för unga 
män, soim i vivören se spetsen av 
mänsklig fullkomlighet. H:sson var 
en av dessa, unga män. Och för att 
kunna likna, idealet hade han oil rat 
mer än han strängt taget hade rätt 

till. 
— Att lägga sig till med lustjakt 

och ridhäst, när man inte har råd, 
hörde jag den gamla damens upprör

da isrbämma. 

Jag såg ut i luften. Undrande. 
Jag tänkte på alla. dessa goda möd
rars barn, som skulle vara en pryd
nad för sitt släkte, om ej andras van
artiga barn fördärvade dem. Och på 
de vuxna människorna, som skulle 
vara så präktiga i sig själva oeh al
drig hade råkat vilse, om de ej för
letts av dåligt sällskap. 

Jag har imånga, många gånger i 
livet träffat mödrarna till sådana 
snälla barn och goda .människor, som 
fördärvats av andras olater. 

Men jag har aldrig träffat, mam
morna till de i isig själva stygga bar
nen och onda människorna. 

Kanske det inte finns sådana barn 

och människor. 

1 varje fall tyckas de icke ha någ

ra mammor. 
Ragna Peters. 

f j O S E F  G R l M M S f  
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Dean Inge om 
det komiska. 

Den framstående engelske präst
mannen Dean Inge. domprost i St. 
Paul. London, och känd för den re
ligiöst intresserade svenska allmän
heten genom ett par till vårt språk 
överflyttade arbeten, har i "Mor
ning Post" skrivit en märklig ar
tikel om "Det komiska". 

— Jag framställde en gång, säger 
han. den frågan om vi väl ha rätt 
i vår uppfattning att Gud icke har 
sinne för humor. Frånvaron härav 
betraktas i allmänhet som en 'brist 
i den mänskliga psyken, en ,brist som 
ingen av oss gärna vill vidkännas. 

Det har måhända funnits helgon 
som saknat sinne för humor. Om 
ett helgon har till uppgift att läka 
sjuka själar, skall denna, egenskap 
emellertid vara honom till största 
gagn. Men i så fall varför betrakta 
vi den då som förringande för Guds 
väsende? 

Om vi utan förutfattad mening 
undersöka saken, är det icke uteslutet 
att en undran skall smyga sig över 

loss, om icke vissa djur sådana som 
hippopotamus, mandrillen och skun-
ken skapats som ett gott skämt. 
Understundom måste sammta miss
tanke gripa oss med hänsyn till vissa 
representanter för vårt eget släkte. 

Frågan är icke lättsinnig eller be
tydelselös. Den är av vikt för vår 
uppfattning av livet. 

Yi äga rätt att tro att världens 
skönhet bereder dess Skapare en este
tisk tillfredsställelse eller, mera kor
rekt uttryckt, att den återspeglar en 
sida av Guds väsende. 

Är det otänkbart att skämtet, de 
harmlöst humoristiska inslagen i li
vet, att detta ingår i Guds vilja, gil
las av honom? I iså fall åligger det 
icke det religiösa sinnet att göra li
vet mera allvarligt och högtidligt än 
det behöver vara. Skrattet är ofta 
det rätta medlet att korrigera ett 
misstag, att avslöja ett bedrägeri och 
.att bära livets små motgångar". 

förtal. 
Det är icke isäkert att folk sam 

syssla med förtal och sätta sin tillit 
till det äro elaka människor. Men 
de äro alldeles säkert skrala kritiker 
ooh dåliga psykologer. De sakna med 
andra ord förmågan .att hålla huvu
det kallt. 

När någon kommer och berättar 
något ofördelaktigt om en person är 
det igiivetviis bekvämare att utan un
dersökning acceptera allt, än att kallt 
och kritiskt anställa en grundlig 

Knut Hins HemsiBid 
KORSOATAN 8. Telefon 101 18. 

Möbe l t yge r  b i l l i g t .  

^Eftertryck ej 

tillåtet). 

Med ensamrätt 

för Sverige. 

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

Översatt av Sigyn Frydén. 

Hon gjorde inget försök att dölja 
lör sig själv, att hon var svartsjuk, 
vilt, vansinnigt svartsjuk pa den 
"vackra Poppy Fanshawe. Mot hen
ne var Cheyne tydligen trogen. Hon 
var hans kärlek, hans utvalda, som 
«kulle behandlas med vördnad, äls
kas trofast. Och hon, Kitty, hade 
varit en leksak, en ytlig bekantskap 
hara, ett tidsfördriiv under en ledig 
stund. Han kunde skämta .med hen-
tte, säga henne komplimanger, stjäla 

kyss och likväl synbarligen vara 
trogen mot den andra kvinnan hela 
tiden. 

Och likväl var hon ej fullt över
tygad, då hon dömde sig själv tor
pstig allt. Säkert, hade han en gång 

—- nästan — varit kär i henne. Men 
och hon påminde sig den andra 

flickans fina, ömtåliga charm 
hennes förmåga att fängsla hade ej 
varit stark nog att få honom att 
glömma den kvinna han en gång för

lovat sig med. 
Så satt hon där, medan en massa 

onda -och sorgliga tankar trängdes i 
hennes sinne som en svärm svarta 
rovfåglar. Hon märkte ej, att Per
kins blick var fästad på henne med 
butter skadeglädje, odh när musiken 
spelade upp igen och han bjöd hen
ne armen, hade hon ingen aning om 

att hon isuttit tyst så länge. 
_ Fröken Ramney, det var Fra

ser, som gjorde anspråk på henne, 
då hon steg in i balrummet — jag 
trodde det aldrig skulle bli var tur. 
Nå, har ni roligt? Ni ser så blek ut! 

Är ni trött? 
— Ja. lite. Det är bra varmt, 

tycker ni inte det? Och salen är så 

full med folk just nu. 
— Låt oss gå iut då i stället, om 

ni vill. Hans ivriga unga ansikte 
lyste upp. Det är härligt i trädgår
den, fullt med sittplatser. Jag har 
varit därute redan. Ni har val 

ingenting emot att hoppa över den 
här dansen? Det är bara lancier. 

Ja, låt oss gå ut. Tanken på 
den svala luften var oemotståndligt 
lockande. Jag hatar lancier, och 
jag är verkligen trött, om jag kän

ner efter. 
När de sutto där väl skyddade i 

ett lummigt hörn i den vackra, träd
gården under ett mullbärsträd, .som 
var lady Rockleighs stolthet, tog 
Allan Fraser upp hennes solfjäder 
och började långsamt fläkta, henne. 
Hans svarta ögon mönstrade" gillan
de hennes smakfulla dräkt, och hans 
konstnärsblick lade med tillfred-
iställelse märke till den frånvaro av 
juveler, som Celia hade gjort an
märkning på förut på kvällen. 

Fröken Romlney, tillåter ni mig 
komplimentera er för er klänning? 
Den är utsökt vacker .och kläder er 
överdådigt. Men det gör era klän

ningar alltid. 
Någonting i hanis sätt gjorde Kit

ty förskräckt. Hon hade stark in
tuition som de flesta kvinnor, och 
fast Allan Frasers ton var lugn och 
behärskad, kände hon en plötslig 
förvissning om att deras samtal 

iskulle komma att leda till något av

görande. 
Och hon ville inte höra, vad lian 

hade att säga. Hon hade misstänkt 
på sista tiden, att han börjat tycka 
för «mycket om henne, och Celias ord 
hade ej varit så alldeles oväntade. 

Men hon hade ingen lust att gifta 
sig med Fraser, fast hon gärna ville 
behålla honom isom vän. Och om 
hon lät honom .säga de ord, som han 
hade på läpparna, skulle bon kunna 
förlora hans vänskap utan att få nå

gonting i stället. 
Herr Fraser, hon log, som det 

tycktes road av hans uppskattning 
av hennes klänning, efter som kom
plimangen kommer frän en artist, 
kan jag inte lata bli att känna mig 
imponerad. Apropå — övergången 
var naturlig nog — vad är det ni 
håller på med just nu? Ha några 
av era egyptiska skizzer förekommit 

på någon tavla, än? 
Han svarade genast i samma ton, 

fast han på intet vis tänkte avstå 

från sin avsikt. 
Ja. Jag gör en grupp för när

varande. Ni kommer kanske ihåg 
legenden jag talade om för er om 

Jungfrun, som lade Jesusbarnet. till 
vila mellan sfinxens tassar? Jag 
håller på med det där nu. Det äi 
en stor tavla, ooh om jag bara kan 
utföra min egen idé, iså tror jag den 

blir vacker. 
— Är er artistiska läggning ett 

arv? Hon kastade fram frågan i 
förbigående halvt likgiltigt. Er far 
— men var inte han officer? 

Jo. General. Hans ansikte 
strålade. En av de tappraste kriga
re, sägis det-, som nånsin hållit ett 
svärd. Han är en av mina hjältar, 
fröken Romney, min härlige far! 
Han skrattade lite, gripen av en blyg 
förvirring, som hon aldrig förr sett 
hos honom. Ett sådant rekord av 
stora bragder, en sådan modig och 
fläokfri karaktär — ja. om' jag vore 
den fattigaste, uslaste tiggare på 
jorden, så skulle jag ända vara rik, 
som ägt en isådan far! 

Hon gav ett litet tecken till sym
pati ooh isamtycke, och han fortsat
te, under det hans uttrycksfulla unga 
ansikte glödde av kärlek och hänfö

relse. 
— Han dog i Indien, medan jag 

ännu var en pojke i tonåren — dog 

medan han försvarade ett fort med 
en handfull män mot ett helt rege
mente av infödda. Hans död var 
lika ärofull som hans liv — och. det 
— Han vann victoriakorset i sin 
första drabbning, fröken Romney, 
då han var yngre, än jag är nu, ooh 
alltifrån den stunden var hans liv 
en rad av stordåd. Och alla älska
de honom också. Det var inte bara 
respekt de hyste för honom — be
undran för hans kraft, hans mod. 
Det var kärlek han ingav var och 
en, isom kände honom'. T. o. m. 
främlingar kände inflytandet av 
hans personliga magnetism ögon
blickligen. Hans män voro färdiga 
att gå i döden för honom, då de va
rit under hans befäl en vecka. Och 
jag — var hans son. 

— Lycklig ni! Hon sade det 
helt enkelt, och hans ögon strålade 

av glädje. 
— Nå väl, det var väl underligt, 

var det inte, att jag inte kännt mig 
dragen till armén? Det matte ha 
varit en bitter besvikelse för min far, 
men när han en gång förstod, hur 
jag hatade tanken på den — för mig 
själv — gjorde han aldrig något för-
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prövning för det /berättades sannings
enlighet. 

Vilken metod som för närmast san
ningen kan följande exempel belysa. 
En person skildrar en händelse, vil
ken för stängda dörrar tilldragit 
sig mellan två äkta makar och kan 
därvid ord för ord och scen för scen 
återgiva vad som pasiserat. 

Den lättrogne låter sig ryckas med 
och tror blint på uppgifterna. Den 
kritiske tänker oberörd och misstro
get: Hur i all världen kan denne 
herr eller fru X., som en viss timma 
befann sig i sin •våning vid Vasaga
tan veta, vad som under samma tid 
tilldrog sig i herrskapet Z:s säng
kammare vid Gustaf Adolfs torg? 
Och, om vederbörande icke var per
sonligen närvarande vilken stenograf 
har väl stått insmusslad i det olyck
liga parets våning och upptecknat 
varje ord i detta dramatiska samtal, 
eller vilken fotograf har just i det 
psykologiska ögonblicket fått tillträ
de till det allra heligaste för att 
knäppa dessa spännande scener, för 
vilkas sanningsenlighet vår interio-
kulör vill gå i döden. 

Den kritiske rycker med andra ord 
skildringen närgånget inpå livet och 
frågar: Hur vet ni detta? — Vad 
har ni för källor? Och vilka ga
rantier för deras vederhäftighet? 

Han finner härvid ofta att upp
gifternas sanningsenlighet mindre 
och mindre kan bestyrkas, medan 
möjligheten att det hela är en på ett 

löst rykte uppbyggd fantasi blir allt 
större och större. 

Härav framgår att man måste va
ra åtminstone en liten smula kriti
ker ooh psykolog för att något så när 
reducera en på det sensationella 
byggd historia till dess rätta och fak
tiska värde. Det skyhöga berget 
skrumpnar då ihop till en liten sten, 
som de, vilka den bragt förargelse, 
måhända redan trott djupt begraven 
i glömskans flod — den feta ankan 
smälter bort i en enda fattig liten 
fjäder. 

Över huvud är det rätt svårt för 
att icke säga omöjligt att vinna te-
räng för den tanken att vi veta gan
ska litet om andra. Men svänger 
man på saken ooh säger, att andra 
veta mycket litet om oss, finns stora 
utsikter att vinna gehör. 

Vi känna oss ofta missförstådda 
och vantolkade i det man vågar säga 
oss i ansiktet. I hur mycket högre 
grad skall då icke detta vara fallet 
•med det man säger bakom vår rygg? 
Hur ofta har man icke inför vissa 
händelser och situationer en bestämd 
och hjälplös känsla av att ingen 
tränger in till händelsens kärna, 
att ingen gör sig minsta imöda för 
att hitta de verkliga motiven till det 
passerade — det är bara fiender runt 
omkring, som inskränkt och okritiskt 
låta ryktet växa med ordlavinen. 

I denna tidning användes nyligen 
i annat sammanhang ett förträffligt 
ord — "lusblåsare". Människor som 
syssla mycket imed förtal idka, utan 
att de kanske själva tänka därpå, 
denna osköna hantering. De blåsta 
med sina tanklösa ord något på sin 
nästas namn och heder, som förökar 
och sprider sig och därpå icke är så 
lätt att utrota, 

Kunde vår andliga renlighetskäns-
la framsfcapa en verklig opinion mot 
den osnygga hanteringen så skulle 
snart desis utövare försvinna av sig 

H .  W .  

|( its ä ml a rit es sjiali 

Fjembiträdesfrågati. 

Utlovade inlägg i hembiträdes frå
gan i kommande nummer av Eder 
tidning motses med intresse av — 
sannolikt — talrika husmödrar. Ty 
det är verkligen högt på tiden att 
finna ut någon praktisk lösning i 
denna sak, och att inpränta rediga 
och klara begrepp hos vederbörande 
vilka synes ha minst sagt .dimmiga 

Påstryk med Vikingpenseln ett tunt lager Viking Sko-
kräm, avborsta lätt med borstsidan och efterpolera 
med glansborstens polérsida. På detta sätt — särskilt 
utarbetat för den hartsfria Vikingkrämen — avlägsnas 
överflödiga krämrester och utnyttjas fullständigt 

Viking Skokräms enastående glansförmåga. 

Glansborsten V I K I N G  

och orediga föreställningar om vad 
som är tillbörligt och passande. 

Hemmen äro i de flesta fall nu — 
tack vare denna kåps efterblivenhet, 
i mångt och mycket tummelplatsen 
för allsköns slarv, pliktförgätenhet, 
okunnighet och oreda. Det är hus
mödrarnas sak att nu sammansluta 
sig för 'att få fram en bättre typ än 
den nuvarande husassistenten, som 
tycks vara en kvarleva från "kristi
den" då tillgång och efterfrågan 
ställde problemet i ett annat läge än 
nu. 

En missnöjd husmor 
bland många. 

EKSJRJOMS „ 
'JJtSTMJOL 

O H E O H O  K E M . - T E K N .  F A Û R / / C  
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taga närmare besked om en platssö
kande. Den längre eller kortare tid 
ett hembiträde innehaft tidigare plat
ser är oekså en god upplysning om 
vad vederbörande går för. 

En fullständig lösning av beimibi-
trädesfrågan i den av husmodrame 
önskade goda riktningen är väl knap
past möjlig. 

V. S. 
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Fkmbiträdenas betyg. 

I de artiklar, soma tidigare synts 
i diskussionen om hembiträdena, har 
talats om "s. b. prästbetyg" med 
underförstådd mening att husmödrar-
n© genom att avfordra sina hembi
träden "prästbetyg" skulle kunna få 
säkerhet för deras goda frejd d. v. s. 
för deras ärlighet och kanske också 
för deras sedliga vandel. 

Denna ljusa idé grundar sig emel
lertid på en missuppfattning! Våra 
dagars prästbevis säga ingenting om 
vederbörandes ärlighet och vandel, 
icke ens om det gäller en straffad 
brottsling. Det är en human åtgärd, 
vidtagen för att icke för en vilse
gången människa försvåra återinträ-
det i arbetslivet ooh de hederligas 
värld. 

I själva verket veta vi ingenting 
mera om de platssökande än vad som 
står i deras arbetsbetyg och vad de 
själva vilja meddela. 

Det är icke hugnesamt för ett hem 
att på detta sätt släppa in till sig 
en vilt främmande person men vad 
skall man väl göra? 

Av husmödrarne utfärdade san
ningsenliga betyg skulle naturligtvis 
vara till ofantlig hjälp vid engage
randet av hembiträdena, men man 
måste dock komima ihåg, att det kan
ske väsentligaste måste uteslutas — 
ingenting soim går hedern för nära 
får ju införas i ett betyg. 

Därför är det ju också kutym att 
husmödrarne sinsemellan telefonledes 

Gallstenskuren. 

Vi ha med anledning av vår 
"Gallstensartifcel" i föregående num
mer fått mottaga nedanstående in
lägg för vilket vi gärna lämna plats. 
Huvudorsaken är ju att gallstenspa
tienterna få die goda råd som stå till 
buds. Karlsbader är nog ingen rus
het för dem, men frågan är om den 
förmått giva dem hälsan åter. 

Till Kvinnornas Tidning! 

Gallstenskuren är en medicin se
dan århundraden tillbaka, Den är 
emellertid förkastlig, enär den för
stör matsmältningen, låt vara att 
den en tid piggar upp densamma. Då 
är bättre att under 6 veckor taga 
Karlsbader i hett vatten om morgnar» 
ne på fastande mage och hålla nog
grann diet såsom skrivet står. 

En medicinare. 

Friska jordgubbar och hallon i ok
tober äro med frusen grädde en läc
kerhet, varmed mången värdinna 
gärna vill överraska sina gäster un
der vinterns fästligheter. En mycket 
god och tidigare av redaktionen prö
vad inläggning av dylika bär erbjudas 
bl. a, fruktkonserver till rimliga pri
ser från Frukt- och konservfabriken 
i Mosås, till vars annons i dagens 
nummer vi i övrigt hänvisa. 

N y tillträdande prenumeranter få 

gratis septembernumren som inne

hålla början av följetongen, om de 

göra hemställan därom pr brev eller 

pr te'1. (18070) hos vår tidnings Ex

pedition, Götabergsgatan 2. 

TBPETE 
utsäljes billigt 

#.«33. Catrt Johnsson 

Kungstorget 2. 

Där ocb Där. 
Pratsjuka ooh gnatighet, som man 

hittills trott bero på något fel i ka
raktären ha nu, enligt en amerikansk 
läkare, doktor C. Macfie Camphell, 
Boston, bevisats äga sitt säte i sköld
körteln. Då denna utvecklar för liv
lig verksamhet uppstår hos den unga 
flickan en febril pratsamhet och hos 
den äldre gifta kvinnan den gnatig
het och grälsjuka, som blir ödesdi
ger för äktenskapet även vid de tå
ligaste imäns sida. Hur körtelns liv
fullhet verkar på män lämnar dr. 
Camphell intet besked om. 

Ovanstående är emellertid ett gläd
jande bevis på att vetenskapen skri
der framåt, från upptäckt till upp
täckt. Det dröjer väl icke så länge, 
innan den även utforskat de körtlar, 
soim alstra bedrägerier, förskingring
ar, dynaimitinbrott m. fl., likaledes 
osympatiska företeelser som epide
miskt härja vår tid. Världen vore 
i så fall tacksam om hrr. vetenskaps
män ville förlägga dem till körtlar, 
som. i olikhet med sköldkörteln, kun 
na opereras bort. 

* 

Det har nyligen hållits en kurs för 
arbetersikor vid Medborgarskolan på 
Fogelsta, Bland deltagarna voro 
även några kommunister, av vilka en 
berättat om kursen i kommunisttid 
ningen "Röda Röster". Bland an
nat talar bon om hur eleverna vid 
ett tillfälle inbjödöis till härskarinnan 
på Fogelsta fröken Elisabeth Tamm 
och därvid fingo slå sig ner även i 
salongen. — "När vi sågo oss om-
ring", skriver hon, "var det inte utan 
att vi gjorde våra reflektion er". 

Vilka får man gissa själv. 

* 

Från Stockholm meddelas att de 
manliga servitörerna vid ett möte i 
Folkets hus beslutat driva sina k vinn 
liga kolleger ut ur restaurangfacket. 

Hur är det? Var det inte mening
en att man i Folkets hus skulle ar 
beta i enlighet med den vackra parol
len : 

"Frihet, jämlikhet, broder- och 
sy st er skap". 
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sök att övertala mig vidare. Han 
brukade säga, att alla människor 
borde vara ifria att välja sin egen 
levnadsbana, ooh fast jag skulle ve
lat ge mycket till för att kunna 
glädja honom med att välja den mi
litära banan, så kunde jag helt en
kelt inte. Blotta tanken på något 
dylikt var motbjudande för mig. 
Ni förstår, jag hade alltid hoppats 
att få bli artist. 

—: Jag undrar varför. Var er 
mor artistislk? 

—• Nej, stackars lilla mor! Hans 
svarta ögon fingo ett vemodigt ut
tryck. Hon var så älsklig, men hon 
var inte — nå ja, hon var alltid för 
klen, för bräcklig för att kunna vara 
någon utpräglad personlighet. Hon 
var 'bara ljuvhet och godhet, men ni 
ser, under åratal var hon sjuk och 
naturligtvis —• 

—t Jag förstår. Hon kom honom 
till hjälp, då ban avbröt isig. Nå 
väl, utan tvivel har ni ärvt era ar
tistiska böjelser från någon av era 
förfäder långt bort i det förflutna. 
Ar ni lik era föräldrar till utseen
det? 

— Ja, min mor var imörk fast in

te så mörk isom jag. Ni måste ha 
rätt i att mitt påbrå från släkten 
måtte gå längre tillbaka än till mina 
föräldrar. Vi är Yorkshirefolk, för
stås, öcih t. o. m. nu i våra dagar ser 
man där nere vid tasten spår av en 
sydligare härstamning, spansk san
nolikt. Armadan, förstår ni. Man 
håller den ansvarig för de spår av 
blandat blod, soim man ser i vissa 
delar av Cornwall och Devon, och 
troligen ha de gamla sjöbjörnarna 
från den perioden satt sina märken 
på den klippiga ostkusten också. 
Smugglare — Whittby och det dis
triktet voro välkända tillhåll för det 
herrskapet, och enligt de gamla skep
parhistorierna, voro många av de 
där glada gossarna "utländska" I 
alla händelser får ni se märkvärdigt 
växlande typer bland de äldre gene
rationerna vid kusten, ooh jag be
tvivlar inte, att det är på det sättet, 
som jag kommit över mitt svarta hår 
och ögon! 

Han skrattade åt sina fantasier. 
—• A katten! Nu börjar ju mu

siken igen. Är ni upptagen den här 
•dansen? Men naturligtvis är ni det. 
Nå ja, det är -min tur igen isnart. 

Fröken Ramney, han höll henne kvar 
ett ögonblick — ni kommer väl ut 
hit igen, inte sannt? Jag har något 
som jag vill säga er i kväll. 

Hon bleknade lite. 
—- Ja, jag skall komma tillbaka 

hit, oim ni vill. Hon försökte tala 
otvunget. Såvida ni inte under ti
den finner någon plats, soin ni före
drar här ute. 

— Jag tror, att denna är mest 
lämplig för det jag har att säga, 
sade han, och hon kände att hans 
grepp om hennes arm blev en liten 
smula fastare. 

Hon flämtade lite som efter en 
språngmarsch, då de trädde in i bal
salen. Hon hade fått en bestämd 
oroande förkänsla av att han ej skul
le låta sig hindras ännu en gång 
från att utföra sin avsikt. 

Efter detta hade nöjet förlorat 
sitt förra behag för henne. Aningen 
om innebörden av den kommande 
tête-à-têten kastade ett moln över 
det närvarande, och under det hon 
helt mekaniskt dansade och pratade 
med den ena kavaljeren efter den 
andra, brydde hon hela tiden sin 
hjärna med att söka utfundera ett 

sätt att hindra Alan Fraser från att 
yttra de betydelsefulla orden. 

Upptagen som hon var med detta 
problem., var det ej så underligt, att 
hon ej kunde 'hålla riktigt reda på 
sitt dansprogram1, utan fast den tolv
te dansen obestridligen tillhörde herr 
Perkins, steg hon glatt upp och följ
den man som först bjöd upp henne, 
när musiken spelade upp, fullkom
ligt omedveten om att han tagit fel 
på nummer. 

Hennes kavaljer var en australier, 
soim hade råkat 'henne under hennes 
korta besök hos brodern, och fast 
han bekämt, att han inte kunde dan
sa, hade bon samtyckt att sitta över 
en d'ans med honom och fann tiden 
gå på det angenämaste sätt, då de 
sutto där ooh samtalade om gemen
samma vänner och minnen från hen
nes besök därute. 

När han förde henne tillbaka till 
balrumimet, voro båda fortfarande i 
lycklig okunnighet om misstaget, 
och det var först åsynen av herr 
Perkins, som närmade sig henne med 
rynkad panna, Boan väokte henne 
til'1 medvetande om att någonting 
var på tok. 

—' Vet ni att detta var min dams, 
fröken Ramney? frågade han med 
sin suraste min. 

—• Var det? Hon studerade sitt 
rogram ett ögonblick. Ja, det var 

det verkligen — hon måste erkänna, 
att hon varit ohövlig, och att han 
hade rättighet att vara förargad — 
jag ber så mycket om ursäkt, herr 
Perkins. En herre kom och bjöd 
upp mig, och naturligvis trodde 
jag —< 

—> A naturligtvis! Han trodde 
inte ett ord, och hans förra motvilja 
ökades hundrafalt. Nåja, det bety
der ingenting. Jag hoppas ni ursäk
tar, att jag nu måste mankera. Det 
är min dans med fröken Fanshawe, 
ooh jag skulle inte för allt i världen 
vilja gå miste oim den! 

Han lämnade henne, och hon rod
nade av harim över hans sätt. 

— Så oförskämt! mumlade hon. 
Vem kommer härnäst? Herr Fraser! 
Nu måste jag vara på min vakt. 

(Forts.). 

AN C B A G E R !  A B .  

R O S E N L U N D S  

B R Ö D  

Glöm ej 
att ni hos A. MAGISUSSOX 
Bazar Alliance 55, gör de föR! 
delaktigaste inköp av KONSERT 

ver och rökt lax m. M. * 
Vid inköp av minst 6 askar silling 

mngar lemnas 10 % rabatt. ~ För " gg" 
varor garanteras. -p£^ 45 7(x 

Ingång till butiken närmast frän 
Bazargatan. 

wv Färsk Fisk 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 

Bazargat an 8. - Tel. 95 8o, ,s 38(> 

Amalia Gustafssons 
Saltthailen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976 

Allt nödvändigt i Radio. 
90-sidig katalog sändes gratis och franko". 

Ombud antag-as. 
A.-B ALLSVENSK RADIO, Sthlm 1 

Enda specialfirma i Sverige för rundradio. 

BREVLÅDA. 
Enär rekvisition av enstaka num

mer ofta begäres imot postförskott 
bedja vi härmed än en gång få fästa 
uppmärksamheten på: 

1) att priset å lösnummer är 15, 
öre. 

2) att rekvisition enklast sker ge
nom bifogande av frimärken till sam
ma värde som de rekvirerade tid
ningsnumren. 

J• W —II. I den mån utrymme 
kan beredas iskall även Edert inlägg 
komima i åtanke. 

H—a R—g., Örebro. Erbjudan
dena äro av den art ooh ' betydelse 
att vi gärna före varje besluts fat
tande skulle önska närmare, helst 
personlig bekantskap. Utförligt svar 
motses. 

L. II—n. Hjärtevarmt tack för 
den utomordentligt sympatiska skri
velsen. 

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

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

Öppet även söndagar. 
Vällagade rätter för avhämtning till billiga prisér. 

T E L .  1 4  5  5  6 .  

Kokerskor 
Husjungfrur 
Barnhusor 
Passflickor m. fl. 

erhålla goda och förmånliga platser 
nu genast eller den 24 oktober 

genom 

Göteborgs Stads 
Arbetsförmedling. 

Manliga avdeln. öppen 7 fm.—5 em. 
Kvinnl. avdeln. öppen 9 fm.—5 em. 

OBS.! All platsförmedling är 
avgiftsfri. 

A .  J .  A h l b e r g s  
Kött- & Fläskaffär 

Saluhallen 125-126. Tel. 4896. 
Rekommenderas. 

Kaffekännare berömma våra 
K A F FE-blandningar. 

Köp därför Edert kaffe i 
Specialaffären, Östra Hamngatan 

Göteborgs KafFehande 
Filial: Bazar Alliance, Butik JN:o vo-

P .  O L S S O N  
Slakteriaffär 

Tel. 3108. SALUHALLEN 1 Tel. " 

R E K O M M E ND^RAö' 

Q-
Frukt- & Grönsaksaffär, V. "»mnga ^ 
Göteborg. Telef.: Butiken 9917. 

C .  A .  S T R Ä B ° ^  
Lilla Korsgatan 2 2 

Grundad 1862 GÖTEBORG G™dad' 
Telefon 868, 17 243. 

Försäljer i parti och minut 
Smör, Ost, Margarin_och_^gS 

Vid Fiskinköp 

MVE1SS1HS FISIHILL 
Grönsakstorget 2. Tel 54- , 

Filialen Tel. 153-4. 

M5BSSONS 

MJÖLET 
(^=sSHALMSTADÄ== 

HJ;O 42. 5: te årg. 

Blusen 
skall, för att kunna, 
tvättas om ock om igen 

tvättas med 

Gummans 
FLINGOR 

lÉtttr U «Ull i h. BM>1 

18 Oktober 1925. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

» sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

Utkommer varje söndag. 

Utgivare och redaktör: INGEBORG DAHLLÖF. För annons- och ekonomiavdelningen: EDITH RICKBERG. 
Redaktion och expedition: Götabergsgatan 2, Göteborg. Tel. 18070. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Förhållandenas makt. Av Marie Louise 

Ingeman. 
pen sena middagen — en fara för 

mänskligheten. Av Louise Bergh. 
Bröder. Av Den fundersamma. 
0. såra ej . . . Av I. A. 
Mod. Av Ragna Peters. 

Teater. 
Kåkstaden. Av Crayon. 
Vad är en äkta man värd? 
Snuva och bröstvärk. Av Edith Mac-

Millan. 
lnsändarnes spalt. Hembiträdesfrågan. 

Allahs vilja. Roman av Kathlyn Rhodes. 

UtlandsKröniha 
i sammandrag. 

Underrättelserna från ministermö-
tet i Locarno ha under den gångna-
veckan ingivit starka förhoppningar, 
att desis fredsstiftande arbete, av vil
ket Europas välgång i så hög grad 
avliänger, skall leda till önskat resul
tat. Ett ooh annat moln har visat 
sig vid horisonten, men åter drivit 
undan. Anmärkningsvärd är den op
timistiska ton världspressen anslår. 

När detta skrives har enighet upp
nåtts om säkerhetepakten ooh skilje
domsfördragen mellan Tyskland-
Frankrike, Tyskland-Belgien. Tysk
land har förklarat sig villigt att in
träda i Folkförbundet, men tillerkän-
nes som avväpnad makt en i viss man 
gynnad ställning. De tyska under-
handlarne synas i själva verket väl 
ka hävdat sitt lands intressen, o. det 
är osannolikt, att den tyska högern 
skall våga sabotera dess arbete. Den 
"allierade fronten" återigen har icke 
gjort sig gällande med samma för 
Tyskland besvärande styrka som ti
digare. England har visat ett för
sonligt sinnelag och använt sitt sto
ra inflytande i medlande riktning. 
Italien har understött denna politik, 
därmed ytterligare bestyrkande det 
engelsk-italienka närmande, som un
der de senaste åren vid skilda till

fällen kommit till synes. 
Åtskilliga frågor äro ännu icke 

lösta vid1 ministerkonferensen såsom 
gränsavtalen i öster mellan Tyskland 
och dess grannar, utrymningen av 
Kölnområdet o. s. v. men en allmän 
uppgörelse torde vara säkerställd. 
De ledande statsmännen synas be
slutna att äntligen skaffa Europa en 
verklig fred, vilken skall göra det 
möjligt 'för de olika länderna att, 
tryggade mot internationella förveck
lingar, 'sätta in sin energi odelat på 
att lösa de många inrikespolitiska 

svårigheterna. 
Marockokriget har slutat. Rägn-

Perioden har inträtt och omöjliggjort 
alla vidare krigiska operationer. 
Fransmännen och spanjorerna ha 
vunnit stora framgångar men dock ej 
•len fullständiga segern. Abdel-Krim 

hans män hava drivits tillbaka 
till bergstrakterna, där de gå en hård 
vinter till mötes. Ett nytt uppblos-
^vnda av kriget kan antagligen vän-
tes till våren. 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —. % år Kr. 3: 50. V* år Kr. 2: —. 

Lösnummer 15 öre. 
Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1925. 

F rån London berättas om kommu-
nisthäktningar och från Italien om 
terroristiskt -uppträdande av en del 
fascister. 

Kvinnans post-

skriptum* 

Liksom det finns gamla ordstäv 
som man upprepar utan att veta va
rifrån de komma och vad som egent
ligen ligger i dem, finns det gamla 
påståenden som man tror på utan att 
undersöka om det verkligen finns fog 
för dem. 

Ett sådant allmänt känt påstå
ende är att det viktigaste i en kvin
nas brev alltid återfinnes i det eller 
de "P. S." som hon fogar till skri

velsen. 
Detta påstående, som antagligen 

är grundlöst, leder sin upprinnelse 
från den franske författaren Bern-
hardin de St. Pierre, död 1814. I 
sitt berömda arbete "Paul et Virgi
nie" skriver han: 

"Paul visste icke att en kvinna, 
' hur långt hennes brev än må vaira, 
aldrig nedskriver sin käraste tanke 
förrän mot slutet. I en efterskrift 
talade Virginie äntligen om Paul". 

Det är ytterst svårt att för de 
okunniga göra deras okunnighet be
griplig; redan för att inse henne 
fordras någon kunskap; men för den 
som insett henne börjar hon redan 

att avtaga. 
Jeremy Taylor. 

Ryktet är att likna vid en vatten
spegel; allt, som är lätt, flyter där-
ovanpå; det, som är viktigt och ge
diget sjunker till botten och drän

kas. 
Francis Bacon. 

Ingenting bidrager mera att skär
pa uppfattningen om människohjär
tat än sorgen. Om en författare 
överraskar er genom sm insikt i er 
natur, så kan man vara övertygad 
om, att han har sörjt: denna vishet 

är tårarnas alkemi. 
E. L. Bulwer. 

Att göra gott emot dem, som göra 
gott, är mänskligt. Att göra gott 
emot dem, som göra ont, är gudom
ligt. Att göra ont emot dem, som 

göra gott-, är djävulskt. 
Freidank. 

Den som har mera själ än jag, 
behärskar mig, utan att han behöver 
röra ett finger. Kring honom måste 
jag välva enligt en andlig tyngdlag. 

B. Emerson. 

förhållandenas makt. 
Av M A R I E  L O U I S E  I N G E M A N .  

— "Förhållandena spela ingen 
roll. Oui en »människa har förut
sättningen att lyckas, övervinner hon 
alla svårigheter". 

Det var en man som lyckats, som 
en gång fällde dessa ord. En rik 
man och ;sonen till en rik far. 

Yttrandet föranleddes av en an
nan man, som sökt att bryta sig en 
egen bana i livet, men misslyckats. 

Det låg ett stänk av underkän
nande, ja, förakt i tonen. Mannen, 
som kämpat för att ernå sin ställ
ning, men som aldrig nått den, var 
icke den rätte. Han, som nått allt, 
vad han sökt att nå, avfärdade den 
andres hela historia med ett kate
goriskt: han dugde ej! 

Allt hade gått honom: själv väl 
i handom. Utrustad med den bästa 
bildning, med frihet att välja det 
kall, vartill han kände sig mest dra
gen, hjälpt till starten av en för
mögen far och med inflytelserika 
förbindelser och vänner överallt i 
världen, hade han aldrig känt hin
dret i sin väg. Framgången hade 
tvärtom så ständigt följt honom, 
att han vid denna tidpunkt var fullt 
ooh fast övertygad om att det var 
hans egen förmåga alltigenom som 
skänkt honom segern. 

Icke ett ögonblick föll det honom 
in att göra sig frågan, var han kun
nat vara utan sin bildning, sin ärv
da förmögenhet, sina inflytelserika 
vänner och förbindelser. Eller hur 
långt den andre kunnat nå, om han 
fötts förmögen och isatts i tillfälle 
att utan en ständig och neddragan
de ekonomisk kamp ägna hela sitt 
intresse åt sin affärs bestånd och 

förkovran. 

Man hör rätt ofta människor, som 
befinna sig på den säkra sidan i li
vet i likhet med denne man förklara 
att förhållandena icke spela någon 
roll för framgången. En person 
som duger blir alla förhållandens 
herre. Och man framdrar som exem
pel fattiga personers lysande karriär 
till makt ära och rikedom — genom 

egen kraft. 
Härmed skall icke lämnas något 

underbetyg åt människans egen 
kraft. Den är alltid berömvärd, 
stundom storartad. Men endast nå
gon enstaka gång leder den till be
tydande segrar. Och när så är fal
let., sker' detta alltid i samverkan 
med gynnsamma — kanske icke 
förhållanden men dock ögonblick, 
som öppna dörren till de gynnsam

ma. förhållandena. 

Låtom oss som exempel direkt ur 
livet ta två personer med samma 
bildiiingsgradl, samma kunskaper 
ooh med likvärdiga karaktärsegen
skaper. De komma till två olika 
firmor i samma bransch. Den ena 
firman går en lysande framtid till 
mötes, medan den andra, på grund 
av ledningens oförmåga, oavbrutet 

går tillbaka. Man anser måhända 
nu att mannen i den tillbakagående 
firman borde utträda ur densamma 
och söka annan (befattning. Men 
andra äro redan beroende av hans 
inkomst, en åldrig mor, maka, barn, 
och han vågar helt enkelt icke, om 
också endast för en kort tid, släppa 
det säkra för det osäkra. Och me
dan den andres föhållanden allt
jämt förbättras ser han med grämel
se hur han® eget arbete blir ofrukt
bart, hur allt är förgäves, då han 
vill arbeta sig upp ur svårigheternas 
allt mera djupnande träsk. En dag 
sitter den andre som firmans förste 
man, och han själv står, efter sam
ma arbetsprestation, avskedad på 
gatan. Hur långt håller den bryska 
förklaringen att förhållandena icke 
spela någon roll inför dylika exem
pel, som livet ger oss i tusental ? 

Vi kunna ju icke fullborda en 
handling, icke förverkliga en tanke 
utan beroende. Vi hava oftast icke 
lagt två strå i kors för att påkalla 
de lyckligaste tilldragelserna i vårt 
liv, och hur vi än ro, sitta vi ofta 
som galérslavar oupplösligt hop
smidda med vårt öde i den 'farkost, 
som vi förgäves söka att fa ut ur 
svårigheternas strida strömdrag. 

Det är alltså icke sant att för
hållandena ingenting betyda. Så 
långt vår kortsynta .mänskliga blick 
kan döma betyda förhållandena i 
stället orättvist mycket i människor
nas strävanden. Endast där en full
ständig vanskötsel av livet förelig
ger bli de värdelösa. Den individ, 
~~m skall till bottnen och icke vill 
något annat än bottnen, sjunker all
tid småningom dit ned, vore det än 
genom marmorgolv och flera va-

ningars höjd. 

Men för den, som 'strävar mot 
mål har vägens halt -och händelser
na under vägen alltid sin evärdliga 
betydelse. Den som åker fram 
märker icke vandrarens möda och 
svett. Och den som vandrar vet icke 
hur den har det, som släpar sig 
fram. Och den som släpar sig fram 
icke hur den har det som bär tunga 
bördor. Och den som bär bördor ic
ke, hur den har det som går utar
mad, hopplös och ensam och utan 

mål. 
För att kunna bedöma i vilken 

grad en människas lyckande eller 
misslyckande beror av henne själv, 
böra vi veta vad hon under vägen 
haft för. ooh emot sig. 

Kanske ter sig då månget lyckan
de icke fullt så sagolikt som nu, och 
månget misslyokande skulle avlocka 
oss tårar. Vi skulle upptäcka att 
livet icke är någon lätt sak, och att 
vi på 'sätt och vis äro hjältar och 
segrare allesammans — fastän de 
flesta av oss utan victoriamärket på 

våra bröst. 

Den sena middagen - en fara 
for mänskligheten. 

För någon tid sedan höll den be
römde tyske rashygienikern profes
sor Fritz Lenz en uppmärksammad 
föreläsning å Göteborgs Högskola 
om de intellektuella samhällslagrens 
utdöende. Oavsett det beaktansvär-

da föredragets innehåll i övrigt, vil
ket icke har det minsta samband 
med denna artikel, vände detsamma 
blicken mot ett över hela världen 
alltmera uppmärksammat faktum, 
nämligen att mänsklighetens andliga 
energi är i starkt avtagande. På 
alla områden, där den skapande för
mågan för blott ett par decennier 

tillbaka åstadkommit mäktiga ting 
och detta idke allenast i ett enstaka 
land och vid en viss tidpunkt, utan 
i alla ländei; och i så snabb följd 
mellan epokerna att något uppehåll 
knappast förmärkts — på alla dessa 
områden råder i vår tid fullkomlig 
missväxt. Människomaterialet synes 

med andra ord försämrat. 
Sedan kriget icke längre kan an

ses utgöra en tillfredställande för

klaringsgrund, börjar man söka an
ledningarna på andra håll. Skulle 
d e t  v a r a  a l l t f ö r  d j ä r v t  a t t  s ö k a  e t t  
av skälen tili vår andliga nedgångs
period i något så enkelt och vardag
ligt som i de onaturliga tider som 
fastställts för intagande av vår föda? 

Den sena middagen — allmänt 

genomförd i samband med den sam
manhängande arbetsdagen — bety
der likväl ingenting mer eller min
dre än en naturrevolution. Och det 

är icke osannolikt att det är verk
ningarna av denna revolution var 

ras nu har att genomlida i form av 
en genomsnittligt starkt försvagad 

livskraft hos vårtl släkte. 
En blick på den typiska nutids

människan isåda.n hon återfinnes 
överallt i kultursamhället, med de 

nervösa, fårade liksom pa alla saf
ter uttorkade dragen, den glanslösa, 
trötta blicken, den slappa hållningen 
visar icke människan i sin pryduo. 
Studerar man närmare ett dylikt ge-

nomsnittsamsikte iäkall man snart sä
ga sig att det icke behövde se ut 
på detta sätt. Mera must och färg 

i dragen, högre gläns i blidken och 
mera resning i hållningen och män
niskan sikulle göra ett 'helt annat 

och vida livfullare intryck. 
Följa vi nu ägaren av ett dylikt 

ansikte under en dag, skola vi näs
tan osvikligt finna att han eller hon 
tillhör de sena middagsätarna, Des-
s . olyckliga soim efter en hel dags 

arbete och torrskaffhing vid 6-tiden 
på aftonen uttröttade och aptitlösa 
sätta sig till bords för att förtära 

dagens stora huvudmål. För 3 à 4 
timmar sedan skulle denna mat sma

kat härligt — men nu! Man äter, 
men det smakar ej. Den påfrest

ning kroppen och isynnerhet magen 

utsattes för genom att vid denna se
na. timma och sedan alla muskler 

arbetat sig trötta fyllas med stark 

föda verkar i stället för upplivande 

och stärkande tröttande och nedtyng
ande. Den 'behagliga känsla av vär
me och mättnad som följer på en i 
naturlig tid intagen god ooh vällagad 

måltid uteblir alldeles. Man blir en

dast trött, olustig, sömnig. 
H u r  maten under detta tillstånd 

verkar i en människokropp är det 
läkarevetenskapens isak att avgöra. 
M'en att den icke verkar som den bor
de. sedan kroppen delvis mist för
mågan att tillgodogöra sig densam

ma ligger för alla i öppen dag. Och 
att denna onaturliga, dagligen upp
repade process i längden skall in
verka menligt eller för svagare fysi
ker rent av underminerande synes 

vid närmare eftertanke självfallet. 
Innan ett djur tages ut till dags

verke fodras och vattnas det väl, 
och när ett visst antal timmar gått, 
upprepas utfodringen. Men innan 
nutidsmänniskan går ut till sitt 
dagsverk, hinner eller förmår 'hon 

i oändligt många fall endast att för
tära ett par brödskivor med smör 

samt en kopp varmt. Det är ett få
tal som äta en verkligt stadig fru

kost, innan de gå hemifrån på mor
gonen. Åtminstone bland kvinnor
na. Och vad medföra dessa senare 

i kompensation till matsäck? — 
Några tunna smörgåsar med kallsku-
ret — en i sig själv alldeles utmärkt 
föda, som dock, när den är avsedd 

att tillfredsställa kroppens behov un
der dagens viktigaste och mest krä

vande timmar, eller från 1/2 9 f. m. 
—1/2 6 e. m., måste betecknas så-

s m alldeles otillräcklig. 
Låtom oss endast kasta en blick 

på bondens matsedel under samma 
tid! När klockan är 6 på e. m. har 
han redan för 3 à 4 timmar sedan 
inedhunnit dagens två stora huvud
mål, frukost och middag, har nyss 
avslutat sitt kaiffe med stadigt dopp 
och står inför aftonmåltiden. Hans 
fysik: har ingen gång under dagens 

lopp utsatts för den starka avmatt
ning ooh påfrestning, som blivit den 

sene middagsätarens lott. I stället 
har han så att säga underhållit el
den, vilken också med klar låga 
skulle kunna brinna ännu några 
timmar, ehuru hans dag började vida 

tidigare än stadsbons, och hans ar
bete varit långt hårdare. Men sin 
mat och sin matro mellan arbetstim

marna är för honom ett krav utan 
prutmån. Han 'har härvid lyssnat 

till naturens röst, följt en gammal 
nedärvd och på den ofelbara erfa
renheten byggd tradition, och står 
därför ännu sund, blodfull, livskraf
tig där 'stadsbon, som mast inrätta 
sin dag efter nödvändigheten, redan 
hunnit få en uttorkad, åderförkalkad 
och av den förtidiga ålderdomen 

märkt fysik. 
Det står ju mänskligheten fritt 

att göra. sina experiment. Som ett 
sådant måste den sammanhängande 
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