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Sänd Eder TVÄTT till 

Tuättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46, Göteborg. Tel. 1443. 
Omsorgsfullt arbete. <&• Snabb leverans 

Köp svenska varor! 

Holger Bille 
TANDKLINIK 

Vitfeltsplatsen 1 B. Tel. 19340. Göteborg. 
(litt emot Engelska kyrkan). 

Mottag«ingstid vard. 10—3, sond, 11—12. 
Spécialité: Löständer alla slag. Guld

arbeten, guldbryggor och 
guldstifttänder. 

Resande kunna erhålla sina arbeten på dagen. 

Vedförbrukare! 
Dä vedpriserna betydligt stigit bedja vi fä påpeka att vi sälja fullt användbar biand

ved, huggen, sågad och hemkörd till 14 kr. pr kbm. eller c:a 50 kronor pr famn 
samt hel hämtad till 8 kronor pr kbm. eller c:a 28 kronor pr famn. Prima bok-, 
björk- och alved tillhandahålles allmänheten som förut. 

GÖTEBORGS STADS VEDBYRÅ. 

De Damer 
som önska moderna, bekväma först
klassiga skodon till möjligast lägsta 
priser köpa hos 

Hedströms 
Södra Larmgatan 11. 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

"Förmiddagspassen." 
Kvinnornas Tidning har skrivit 

om kvinnliga präster, polissystrar, 
om mödrar och makor, tillåt nu mig 

att tala litet om min förmiddags

pass! 
Hon heter Lizzie och är något av 

det duktigaste jag haft i hushjälps-
väg. Hon är ung, stor, grann och 
massiv, och hon kan klämma till i 
arbetet, så det är en lust och glädje 
åt det. Hennes stora passion synes 
vara snygghet. Snygg och proper 
är hon själv, och snyggt håller hon 

omkring sig. 
Hon är mycket språksam, och det 

är litet av vad hon pratat, som jag 
nu gärna vill låta gå vidare till Kv. 
T:s läsare.. Måtte de ta del av det 
med samma goda humör, varmed 
jag hörde på det! Det är lustigt, 
och det ger en liten inblick i den 

unga arbetarvärldens liv just nu. 
— Vafför jag vill ha en sån här 

plàss? säger Lizzie på äkta fruk
tansvärd Göteborgsutkantsdialekt 
till svar på min fråga och sänder, 
medan hon gör ett sekundlångt up

pehåll i diskningen, en fundersam 
blick genom fönstret ut i univer
sum. — Åh, man kan väl lessna på 

att gå ensam hemma hela dan. Man 
gifter sej och tror, att det skall va
ra sådant skoj — men är diet? Säl

lan ! 
Hennes våta hand lyftes bekräf

tande och dallrar i luften. 
— Sällan! Fast Anton är trevlig 

å snygg. Mycket snygg! Snygga 
kostymer och silkestrumpor — 

— Silkestrumpor? upprepar jag 

. en smula överraskad. 
—; Naturligtvis! bekräftar Lizzie 

Det har väl alla unga karar nu för 
tiden. Har inte fruns? Kåss, del 

var då besynnlit. Se, snygg skall 

man då. hålla sig. Och det är. väl 

bra snyggt: när en kar sitter i spår 

vagnen och händelsevis , kastar upp 
det ena benet över knäet och silke 

strumpan syns? Jag säjer alltid til! 
Anton: Om du är snyggt klädd, så 

kan ingen se vad du är. Du kan lika 
så väl vara en grosshandlare eller 

en engelsk låd som sinnessjukvakt

mästare — 

Diskningen fortgår därefter en 
stund under tystnad med Lizzies 
tankar tydligen starkt upptagna av 
något problem. Plötsligt säger hon : 

— Ja, snygg är Anton, men e1jes 
är det inte mycke* med honom. H ai 
är så liten och klen och ömtålig — 
som ett ägg, frun! Han kan bara 
äta riktigt fin mat, fint vitt bröd 
med tjockt med smör på och bästa 
kallskuret, och det sitter han och 
plockar i sig som en liten fågel! 
Men jag äter helst en stek, ja, jag 
äter vassom hälst, vått och tått, och 
sött och su't, och Anton säjer var 

lägger du't? 
Lizzies ansikte återspeglar den 

häpna förvåning Antons funderingar 

ingiva henne och hon upprepar : 
— Var? Tänk att fråga var! En 

Vackra Gångmattor. 
Platsens största sortering. 
— Lägsta priser. — 

A.-B. Carl Johnsson, 
KUNGSTORGET. 

det! Det är alldeles som att vana 

nånna! Ackurat! Mamma sa all
tid: Jag gifte mej inte förrän jag 
var trettiosju år, och aldrig en dag 

för sent var det! Och tänk då, 
frun, på en annan som yrade åstad 
när man var bara tjugofyra! — 

Men tjyven och hunna bara man 
har hälsan och arbete, så går det — 

jorå, vad det går! 
Och Lizzie hugger i med disknin

gen igen. 
Ungmor. 

Hur inspirationen 
undfås. 

som jag stark frisk människa 
— Ja, medger jag, Lizzie ser 

verkligen ut som själva hälsan. 
Men då stiger åter hennes våta 

hand ur diskbaljan till protest. 
— Såtillvidaja! Men sie nerverna! 

Jag är mervsjuk — väldigt nervlklien! 
Jag slkjiuter in en fråga, ihiur denna 

åikamima yttrar sig. 
Lizzie ser !på mig med en bekym

rad och. grubblande blidk under det 

a'tt ihennies ansiiktisimiuslklier dra ilhiop 
sig oah åter jämnas ut under det an

strängande tarikearlbetet. 
—. Yttrar siej? upprepar hon i 

sänkt, hemlighetsfull ton. Se, det 

är just det den gör! Jag blir arg, 

ser frun, och jag vill skälla, jag vill 

skälla på folk — högt! Vad skäl
ler du för, människa? säjer Anton. 

Lev inte, svarar jag, du vet, att det 
är sjukligt, så vådligt nervsvag som 

jag är — 
Har ni några barn, frågar jag 

för att slippa uttala mig om de 

märkvärdiga nervösa symptomen. 
Barn? Lizzies uttrycksfulla an

sikte förråder att frågan bereder 
henne stort och odelat nöje, och 

åter gör hennes kraftiga hand liv

liga protestdallringar högt upp i luf 
ten. —- Barn?!! Närå, vi aktar oss! 

Länge och väl! Vem kan hålla 

snyggt, om det finns barn? Närå, 
dom är för väl kända! Vad gör 

dom?? Jo, dom lägger smörgåsarne 
i soffan med smöret nere i plyschen 
— närå, närå, det får allt vara för 

våran del för se snyggt det är just 

vad både Anton och jag vill ha — 
Hon hejdar sig och ser upp. 

— Ja, frun, jag har det ju så bra, 
Anton är snäll och lätthanterad och 

snygg och lönen är inte dålig och vi 

har röd plyschmöbel och allting, 

men ändå är det i|ratle något skoj aitt 
vara gift — närå, allt annat imien iinte 

Àngbageri-A.-B. 
R O S E N L U N D S  

försälj es i J. A. M. A.-B., Åsen & 
Jordhammars oca Arlas mjölkför
säljningslokaler. Tel. 6026, 7071. 

Gounod kunde endast komponera, 

när han befann sig i en viss grad av 
extas, varur naturligtvis ingen fick 

taga honom. Om han var disponerad, 

arbetade han mycket och uthålligt 
Hela hans nervapparat befann sig där

vid i högsta spänning. Om någon 
störde honom, kände han tilll och med 

fysiska plågor. G:s fru var en gång 

'nära att förlora hans kärlek, emedan 

hon kom in i hans rum för iatt söka 

en fingerborg, medan G. satt vid fly

geln och komponerade. 
Meyerbeer var raka motsatsen : kall, 

avmätt och stel satt han framför sitt 

instrument som en handelsman fram

för sina böcker. Icke ens i hans 
minspel kunde man spåra den minsta 

skymt av rörelse. O,m han stördes él-

ler kallades ut, rynkade han inte ens 

pannan eller yttrade något hårt ord. 

Hans musikaliska tanketråd avklipp

tes ej, även om ett avbrott i hans ar

bete inträffade. 
Bellini, Normas tonsättare, måste 

vara kär för att kunna arbeta. När 
han skapade de ljuva melodier, som 

gjort hans namn berömt över världen, 

var han alltid förälskad över öronen. 
Hans motsats var Rossini. Denne 

kraftigt anlagde man fick sina lyckli

gaste idéer, när han låg på ryggen i 
sin säng och han kunde på detta sätt 

ligga och arbeta hela dagen. Han 
behövde varken papper eller penna, 

ty han ägde ett beundransvärt musi

kaliskt minne. Han sjöng en hel akt 

och när han var färdig, steg han upp 

och nedkastade i hast sitt opus på 

papperet. Detta sätt att komponera 

störde ibland grannarna. Medan Ros

sinis rykte ännu ej var stadgat i hans. 

fädernesland, bodde han en gång på 
ett hotell vid Comosjön, och bragte 

alla sina grannar formligen till för

tvivlan genom sin ihållande sång, så 

att värden till sist måste be honom 

att inskränka sina "övningar" av hän

syn till de övriga gästerna. 
Aulber behövde ända in i sena ål

derdomen några glas champagne, när 

han skulle komponera. 
Wagner kunde endast då skapa nå

got värdefullt, när han såg idel sam
met, atlas odh spetsar omkring sig. 

Dessutom måste hans dräkter och 

möbler antyda den tid, till vilken han 

förilagt sin dikt. 
Även några tonsättare i den lättare 

genren hava haft sina egendomlig

heter. 
Lecocq måste sålunda hava folk 

omkring sig för att komponera, på 

järnbanan, i badet, på bergspetsar, i 

regn på gatan, ja, en gång till och 

med i en tandläkares mottagnings

rum. 
Offenbach kunde endast få idéer 

på våren <och blott i närheten av havs

stranden. Enligt 'hans egen utsago 

misslyckades allt, som han under an
nan tid på året och i annan omgiv

ning sökte skapa. 

Inom ̂ minuter 

försvinner den häftigaste huvudvärk eller 
de plågsammaste nervsmärtor, om en uer-
mosankapsel intages. Angenämaste och 
mest ofelbara medel, utan skadliga bi
verkningar. Finnes å apotek i askar à 
kr. 1,70. Bigär endast 

Bröd 

som tusenden och åter tusenden vet, och 
alla böra veta är att YVY-tvålen är den 
enda toalettvål, som är rätt framställd med 
tillhjälp av alla till buds stående medel; 
ett överraskande resultat har uppnåt s och 
alla hygieniska fordringar äro tillgodosedda. 
Vid dagligt bruk av Yvy-tvålen ha legio 
personer givit lovord om densamma såsom 
den bästa toalettvål de ännu använt. 

Yvy-tvålen säljes i varje affär i hela landet. 

Österlin & Ulriksson, 
Kem.-tekn. fabrik, Ystad. 

Medicinsk Hårbehandling 
jämte rationell 

huvudmassage 
linillBIHmiRltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll och m e di c jn s k a 

huvndbad med och utan elektricitet. 

Ansiktsbehandling, Manicure Pedicure. 

MIA LILJEFORS 
Ex. massös 

Carl Gustafsgatan 16. Telf. 154 20 

Om den tyske generalen von Bo-

nin berättas följande anekdot: 
Generalen, som var allt utom väl 

försedd med timliga håvor, hade en 

hel rad av giftasvuxna döttrar, vil
kas "placerande" vållade honom stora 
bekymmer. En dag inställde sig hos 

honom det turkiska sändebudet Ari-
starchi Bey och framställde en för
frågan om den lyckan kunde förun
nas honom att bliva generalens svär

son. 
Generalen, övertygad om att den 

turkiske diplomaten var museiman 
och sålunda hyllade månggiftet, ut

brast förtjust: 
— Så gärna så. Hur många av 

mina döttrar önskar ni? 
— •Jag är kristen, anmärkte friaren 

i reserverad ton. 
— Det var verkligen skada, för

klarade generalen med uppriktig 
ledsnad, men i alla fall bättre en än 

ingen ! 

;VENSSONS 
iCKbbrods 

^GERI 

Kräftor 
inkomma nu varje dag i 

Fiskhallen Grönsakstorget 
till billigaste priser. 

Tel. 5438, 5436. Filial Bazar Alliance 15324 

Varför plågas med dåligt kaffe 
Ni kan få Swalanders kaffe? Butiker: Ki ' 
17, Korsg. 13, Bazar Alliance. Prova 
i dag! • 

redan 

Kräftor, 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 153s» 

Amalia Gustafsson? 
Saluhallen 21—23 

förs tklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

Bt-ie ©e 
r 
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DAMER, SEN HIT! 
Champonering med frisering utföres 

för 2:75 Hårbehandling för mjäll och 
håravfall med elektriska strålar eller 
vibration, 10 gånger 15 kr. Brudar 
klädas billgt. Ansiktsbehandling. Hår
arbeten, även eget hår omarbetas, häm
tas efter tillsägelse. Elever emottagas. 

Andrées Damfrisersalong 
(Inneh. Anna Smitt). 2:a Långgatan 3ä. 

Tel. 42259. Närmaste spårvägshållplats: 
Värmlandsgatan. 

Vårda håret I 
om det är sjukt eller friskt och använd 

ZIWERTZ' Extrait Vegetal 
bästa hårkonserveringsmedel. Finnes till salu hos 
frisörer och i parfymaffärer samt hos Kungl. 
Hovleverantör Ziwtrtz Eftr. i Göteborg. 

Lorensbergsgatan 7. Tel. 1098. 

ARLA MJÖLK 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 85 78, 36 99 

ARLA MJÖLKSER VERINQ 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

BREVLADA. 

NU INKOMMET, 
till dagens lägsta prisers 

Handvävda, färgäkta Bomullstyger, 
stor sortering. Ylletyger, Viyella, Flanel
ler, till klädningar och blusar. Blekta och 
oblekta Vävnader, bästa fabrikat, med 
stor rabatt å stycke. Prima kulörta Skjort-
tyger, Möbeltyger, Gardiner, Bord
dukar, Bolstervar, Sängtäcken, Linne
vävnader, Handdukar och Duktyger, 
bästa kvalitéer. Lahmans Herr- och Dam
underkläder. Strumpor. Snörliv. Näs
dukar. Förkläden. Prima Bomulls-

och Ullgarner. 

Bertha Anderson, 
15 3(orsgataw 15 

BESTÄLLNINGAR 
mottagas i 

000000000000000000000000000000000000 

Bokbinderi, 
Skrädderi, 
TricotstickningmM yrken 

Torgkorgar, 
Papperskorgar, 
Piskrotting, 
Borstar, 
Sjukstöd & Sjukbord 
Knyppeldynor à 
Knyppelp innar  p å  l a g e r  
000000000000000000000000000000000000 

Vanföreanstaltens 
Yrkesskola 
T ml. 23 B, 115IO 

denna sak på ett annat sätt, i synner

het om ni är en framgångsrik kvin
na, vars bana är ägnad att väcka fi

endskap och avund. Skvallret smög 
sig över min tröskel, hur väl jag än 

försökte vakta den, och rykten utan 

grund nådde mina barns öron. "Styv

far!" Hur det ordet genljöd i mitt 

hem — detta hem, 50m jag dag och 

natt strävat att måna om för mina 
små, vilka nu så plötsligt vuxit upp 

till tänkande, känsliga unga varelser. 

Ett nytt värv låg framför mig. Jag 

måste återvinna vad jag förlorat: 

mina barns kärlek och förtroende. 

Aldrig har en älskare bemödat sig 

mer än jag gjorde under de föl

jande månaderna. Under åratal ha
de far och mor bytt roller i vårt hem. 

Jag hade varit den alltid öppna bör
sen ; deras far hade varit deras säll

skap i smärtsamma ögonblick liksom 

i glädjens timmar. För att vara med 
mina barn måste jag nu avstå från 

alla, mina personliga sällskapsnöjen, 
från alla sammankomster, som jag 

deltagit i med intresse för min fram
gång i affärerna. Min närvaro bland 
barnen var nödvändig för att ej ge 

någon näring åt stygga rykten. Jag 

var som en fånge på hedersord, som 

för sin fångvaktare måste avlägga 

räkenskap för varje timme, som han 

tillbragt borta från fångvaktarens ö-
gon. Men det var ej barnens avoga 

hållning, som kom mig mest att lida. 

Det var en oförklarlig känsla av för
lust, som plötsligt bemäktigade sig 

mig. Under alla dessa år hade bar

nen ej vågat vända sig till mig annat 

än för att få pängar. De hade ej 

vågat störa mamma i hennes arbete. 

Någon annan hade tillvunnit sig de

ras kärlek och förtroende, och nu 

fattades jag av en förfärlig avund

sjuka. När Marie vände sig till tant 

eller till hushållerskan för att få det 

råd och den hjälp, som jag så gärna 

ville och även kunde giva, gick nå

got genom mig liksom ett tvåeggat 

svärd. 
Nu då iag hade tid att ägna åt 

mina barn, nu då min ställning i af

färsvärlden var så säker, att jag kun

de njuta av mitt hem, hade dessa 

barn intet annat att bjuda mig än 

några smulor av tillgivenhet. Eller 
åtminstone syntes det så under en 
tid. Sedan — med samma ihärdighet, 
och allvar och bemödande, som för

värvat mig erkännande i affärerna 

— återvann jag mina barns förtro
ende och kärlek. 

Sålunda gingo några år, fyllda av 

träget arbete och bemödande att sät

ta- unga fö'ter till rätta på stigen till 

framgång, och sedan kom belönin

gens dag. Den man, som så plötsligt 

blivit bannlyst ur mitt liv, visade sig 
på dess avlägsna horisont som en 

frmgångnrik man. Somliga påstodo, 

att skilsmässan från mig och avlägs
nandet från hans barn hade stålsatt 

honom. Andra sade, att han hade 

gift sig till pängar och startat på 

nytt. Men jag visste det. Han hade 
gift sig med en kvinna, som åstad

kommit det, vari jag hade misslyc

kats — hon hade gjort en man av 

honom. 
Det skulle vara fåfängt att beskri

va för en kvinna, hur deltagande hon 

än må vara, och hur lätt hon än må 

fatta det andliga Getsemane. i vilket 

jag rörde mig och hade min varelse 

under de dagar jag kom till insikt 
därom. Åter och återigen har värl

den kallat mig och jag har besvarat 

kallelsen. Mina barn ha vädjat till 

mig, och jag har kommit. Men all

tid under de tysta nattvakorna fin

ner jag mig likväl vandrande bland 

hjärtskuggorna i detta Getsemane-

Den dag, som i dag är, komma mi

na präktiga pojkar hem från univer
sitetet till modern, magneten. Andra 

mödrar avundas mig en förtjusande 

dotter, som ej tycks ha något annat 

mål i livet än att göra sin mor lyck

lig. Min affärsställing är säkrare än 

någonsin. Världen smickrar mig, ty 

den påstår, att jag gjort så mycket 
för mitt köns praktiska framåtskri

dande. Men till natten — till natten, 

då vet jag, att jag skall glömma allt 

det där och endast se den man, som 
den där andra kvinnan har gjort. 

Inför, vad hon åstadkommit, äro alla 

mina framgångar, som frukter från 

Döda Havet. Kvinnosjälen inom mig 

ryser och vacklar. Min lysande bana 

är som en vitmenad grav av en kvin

nas själ — död ! 

Tänk," om jag tagit hand om min 

mans svaghet såsom om mitt själv
försörjningsproblem I 

I våra dagar är det alltför lätt för 

en kvinna att få anställning i affär. 

Jag vågar påstå, att det är alltför 
lätt löv familjelivet, den husliga ren

heten och folkets moraliska stånd

punkt. 
För många år sedan ursäktade en 

man sig för sin fynd med att fråga 

"Skall j.tg 'aga vara på min broder?' 

Samma fråga bör en hustru och 

en moder göra nu för tiden, men med 

den skillnaden, att de säga: "Skall 

jag taga vara på min man?" 

Låt denna glimt i det innersta dju
pet av en affärskvinnas liv bli svaret 

därpå ! . 

(Ur The Ladies' Home Journal.) 

HÄLSOVÅRD. 

Solljuset har en utomordentligt lä 
kände kraft ifråga om sår. Det ver 

kar icke blott bakteriedödande och de 

siinficerande utan ökar även blodtill 

flödet till det skadade kroppspsrtiet 

något som påskyndar läkningen av så 

ret. Samma inverkan har den upp 

torkning av såret, som solljuset fram 

kallar. Main bör gå till väga med en 

viss försiktighet, börja med kortare 

bestrålningar och sedan utsträcka 

dem längre, allt eftersom huden vän 

jeiJ sig vid solljuset. 

Agnes H—m. Örebro. Omskrivna 

nummer kunna mycket vä! erhållas 
separat. Se i övrigt första sidan! 

/. /—e. I denna s A' torde vara 

lyckligast att var och en får låta sitt 

eget samvete avgöra. 
Ingrid. Manus fåf åierhämtas. 

Fru C. B. Alingsås. Vi instii nma 

fullkomligt i era synpunkter och 
tacka varmt för intresset. 

leverantör. Provmedicinen för
bindligast bekommen. Men tyvärr 
kunna vi icke uttala oss om effek

ten, då ingen av red. haft den för 
densamma avsedda opassligheten. 

Dock — vem vet vad en ruskig 

höst kan bringa! 
Observatör. Liksom varje tidning 

med självaktning består sig även 
vår med ett litet praktexemplar till 

tryckfelsdemon, som genom sin 

verksamhet irriterar de mera känsli

ga läsarne, förbittrar livet för kor
rekturläsaren och sätter hennes ner

ver på de hårdaste prov. Tryckfels
demonen smusslar icke blott in 

tryckfel i spalterna utan förvänder 

även när hån är riktigt i humör kor

rekturläsarens ögon, så att de läsa 

rätt vad som står galet. 
Ert förslag att i .  v a r j e  nummer 

rättelse skall lämnas för korrektur

felen i närmast föregående nummer 

förråder, att ni icke känner t i l l  

tryckfelsdemonens illistiga 0CJ 

gäcksamma natur. Han tillåter inga 

rättelser, utan förvandlar dem k 
kände lätt i ännu mer nervuppska-

kände tryckfel. 

Här ett ex.! 
En tysk tidning skrev några l®n 

förda ord om én läkare och väl 

presentera honom som världens f°r 

nämste Kehlkopf (struphuvud) spe

cialist. — Vad tror ni tryckfels«^ 

monen satte dit i stället? Jo, h-d' 
kopf (ifliintsftcalille) specialist. Och 1 

"rättelsen", som skyndsamt inf°r 

des, stod "Kohlkopf" (kålhuvud) 

specialist. Skräckslagen uppgaV 

daktionen den ojämna striden oc 

avstod från vidare rättelser. AU e 

les som vi. j 
Åhörare. Vi äro icke expert- V 

området, men ha för oss, att det 

mera världsmannamässigt, att ^ 
ett tillfälle som det berörda sti^ 

upp och buga än att sitta med ^ 
derna i byxfickorna och nicka t® . 

Detta även i en föreläsnings'0 ^ 

Göteborg, som, det veta vi ju 

från huvudstadshorisonten ter -s 

som den mörkaste landsort. ^ 

Trafikant. Det måste k0'1^ 

Förhållandena skola själva 

tvinga det. 
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Dagsländan. 
Av Crayon. 

Ullandskrönika 
i sammandrag. 

Londonkonferensen lämnade in

gen lösning av den tyska ska ie-
ståndsfrågan och ärendet har nu 
hänskjutits till ententemakternas 

skadeståndskommission, som inlett 
direkta underhandlingar med Berlin 

för att utreda moratoriespörsmålet, 
d. v. s. möjligheten att lämna Tysk

land något anstånd med skade-
ståndsbetalningarne och villkoren 

därför. (I prässläggningsögonblicket 
ingår ett telegrafiskt meddelande, vil

ket dock endast har ryktets form, att 
skadeståndsförhandlingarne avbrutits 

•och att franska trupper stå färdiga 

att marschera in i och besätta Ruhr
distriktet, en händelse, vilken antag

ligen skulle leda till Tysklands eko
nomiska sammanbrott.) 

Under tiden ger sig en påfallande 
nervositet tillkänna i den engelska 
och franska pressen me"d öppet blot

tande av den växande politiska ani-
mositeten mellan de båda folken, 

som misstänka varandra för ingen

ting mindre än eftertraktandet av 
världsherraväldet. Man synes i 

England och Frankrike redan räkna 
med icke blott skilsmässa utan även 
med ett framtida ställningstagande 
mot varandra med de båda länderna 
1 spetsen för var sin koalition av 
andra makter. En del franska tid
ningar plädera sålunda för ett eko

nomiskt närmande till Tyskland, 

\arur sedan måhända ett "konti
nentalt block" skulle kunna framgå. 

A andra sidan har den engelska 
Pressens antydningar om en före

stående handelsöverenskommelse 

®ed Ryssland plötsligt besannats, 
ördraget är nu ett faktum och till-

0rsäkrar England stora ryska kon
cessioner på guld-, silver- och an-

j^a £ruvor, skogar, järnvägar m. m. 

s ?nna överenskommelse står i ab
ut motsatsförhållande till Frank-

1 es önskningar. 

f ^Ven i en annan fråga stå de håda 
• bundsförvanterna som mot-

rj n^are till varandra, nämligen O-
I "tproblemet, kraftmätningen mel-

fr "^Urkiet och Grekland, där de 

fö nS^a syrnPatierria äro på det 

att p"ämnda 'ar"^ets sida, under det 
e ngiand stöder Grekland. Den 

fan P°''tiska fördelen är i båda 
p6n en bestämmande faktorn. 

Irland meddelas, att dess 

Hon går den breda storstadstrotto
aren fram. Det är nästan danssteg, 

hon tar, den lilla fabriksarbeterskan. 

Solen står i väster, arbetet för 
dagen är slut och hon är ute och pro

menerade sin nya hatt, sin nya dräkt, 
sina nya silkesstrumpor och sina nya 
skor. 

Allt är i beige, köpt i de förnämsta 
magasinen och hon är i själva verket 

så välklädd och elegant en ung flicka 

kan vara. 

Det smala, bleka liksom frusna an
siktet, över vilket hatten i en djärv 

båge välver sig, har inga vackra drag, 

men det illumineras av den lycka, som 

just nu fyller hennes hjärta. Det 

tindrar och lyser i ögonen, som kasta 
långa sökande förtjusta bjickar in 

i de stora butiksrutorna, som smick

rande återspegla hennes elegans. 

Hon är prinsessan i sagan, hjältin

nan i 25-öresromanen. Hon för 
sina händer, sina fötter, hela sin 

gängliga lilla gestalt med all den ut
studerade konstmässighet som hon 

lärt av filmdivorna på den vita duk

en. 
Detta är den lyckligaste dagen i 

hennes liv. Hon känner sig avundad 

av alla mötande unga flickor, som ic

ke ha så vackra käder som hon, ob

serverad och beundrad av alla unga 
män. Hela denna gata, den förnäm

sta i den stora staden måste lägga 

märke till henne, se hennes fina nya 

kläder, finna dem vackra, utsökta 

och dyrbara! 
Hon känner den berusande tri

umfen att ha lyckats i ett företag, där 

hindren varit skyhöga, oöverkomliga. 

Med en omätlig kraftansträngning har 

hon höjt sig över sig själv och bragt 
den lilla fabriksarbeterskan i nivå 

med den förnäma flickvärden — man 

kan taga henne för dottern i vilken 

rik familj som helst. — — 

Ni är ond på henne, ni finner henne 

dåraktig, fåfäng och slösaktig, och 
ni anser, att jag bör riktigt ordentligt 

skrupensa upp henne. 

I restaurangen. 

regeringschef Michael Collins fallit 
offer för en sinnfeinsk kula, 

skjuten från ett bakhåll. Col

lins tillhörde själv en gång den 
sinnfeinska uppröreisen mot Eng
land, men stod sedan som le

dare för de mera försonliga elemen
ten, vilka antogo det engelska freds
anbudet, som gjorde Irland till en 
fri stat. De oförsonliga sinn fei-
narne, en minoritet av irländska fol
ket, upptogo efter fredsslutet en för

bittrad kamp mot Collins och hans 
anhängare. Guerillakriget har krävt 
ett stort antal offer och nu senast re

geringschefen själv. 
Från Finland kommer ett uppse

endeväckande meddelande, att 
Ryssland är i färd med att istånd-

sätta sin flotta och med tyska ma
rinofficerares hjälp hunnit så långt, 
att de ryska sjöstridskrafterna re

dan nästa vår kunna vara en makt

faktor att räkna med för övriga ös
tersjömakter, alltså även för vart 

land. 

Ni har helt säkert rätt, men i alla 

fall — jag näns inte! 
Hon behöver inte, som ni tror, ha 

fått pängarna till all denna ståt på 

något skamligt sätt. Hon är trots sin 
stora ungdom självförsörjande, hon 

hör till den arbetaremassa, som upp
bär industrien och skapar värden, av 

vilka vårt lands välstånd till så bety
dande del beror. Hon är alltså en nyt
tig samhällsmedlem och har som sådan 

en viss rätt till det vederlag livet kan 

ge i form av trevnad och nöje. Och 
vem vet kanske har hon satt sig själv 

på den hårdaste förknappning i måna

der för att kunna förverkliga sin lyc

kodröm att så-här en strålande vacker 
sommardag promenera den breda sol

belysta storstadstrottoaren fram, ett 
föremål för allmän beundran och av

und. 

Dag efter dag arbetar hon i en 
fabrik, en stor tung byggnad av sten 
och järn med fönster endast i taket. 

Luften är som genomvävd av breda 
drivremmar, och de många maskiner

na stå i djupa led, jättestora vidunder 

av svartlackerat järn och blänkande 

stål. 
Det är en av dessa maskiner hon 

lyder under — hon skall just i den 

takt han anger utföra vissa hand

grepp, några få, helt enkla handgrepp 
som icke kräva någon skicklighet, 

någon eftertanke utan endast slavisk 

påpasslighet. Det är ett lätt arbete, 

men utan intresse, hopplöst en

formigt. — 
Ännu vilar morgonens stillhet över 

fabriken. Så släppes kraften på. Det 

stora rummet fylles av ett flåsande 

ljud, som om ett djupt, tungt ande
tag toges av alla dessa maskiner, som 

plötsligt få liv. 
Golvet darrar under den lilla fa

briksflickans fötter, drivremmarne 

ringla i en aldrig avstannande glid

ning kring hjulen framför henne, det 

blixtrar omkring henne av allt det 
svängande, rullande, stigande, fallan

de blanka stålet och rummet fylles av 

tusende olika ljud, dova, gälla, rass
lande, dånande, vilka förena sig till 

ett bedövande larm, vars våldsamma 
ljudvågor utan uppehåll hamra mot 

hennes örhinnor och försätta luften i 
en vibration så stark, att hon tycker 

sig känna den genom kläderna mot 
huden. Timme efter timme. 

Hon står efter slutat arbete utan
för fabriken. Det är icke trötthet 
hon känner, hon-är endast så under

ligt förbi, nedstämd. Och som alltid 
kommer det över henne en het åstun-

dan efter förströelse och nöje, något 
som ordentligt väger upp det hårda, 
enformiga arbetet, ger det en förnuf

tig mening. 
Solen skiner, hon är fri och dagen 

har ännu några timmar kvar ! Det ly
ser upp inom henne. Hon har nya 
vackra kläder, hon skall promenera 

de finaste gatorna, och hon har päng

ar i handväskan till bion och musik
kaféet ! 

Det är sent när hon kommer ut till 
arbetarekasärnen i förstaden och tre
var sig upp för en av dess otaliga 
uppgångar. Hon glider in som en 

Det är en restauranglokal, en 
stort tilltagen luftig sal, där man 
efter supén intar sitt kaffe med 
avec. 

Det är gott armbågsrum, borden 
stå långt i sär, det finns dekorativa 
palmer, en myckenhet blommor, de. 
breda mattgångarne lysa varmt rö
da och en utmärkt stråkorkester 
spelar. 

Det är nästan uteslutande manli

ga gäster. De göra det angenämt 
för sig, luta sig tillbaka i de be
kväma fåtöljerna, byta några ord, 

när lusten faller på, eller försjunka 
i tystnad, lyfta glasen till en skål. 
Cigarröken stiger i ett lätt moln 
mot det höga taket och förflykti

gas. 

Jag ser en smula nyfiket på den
na samling representanter för den 

svenska överklassmannen. Det var 
nämligen en omdömesgill utländska, 

som härom dagen utgöt sig i be

undran över honom: "så reslig, så 
ståtlig och så underbart blond!" 

Jag söker bekräftelsé på detta 

hänförda utrop, men glömmer den

na avsikt, och det är något helt an
nat, som fångar min uppmärksam

het. Alla dessa ansikten äro sympa

tiska, de äro öppna och godmodiga, 
tala om älskvärdhet, redbarhet och 
även om intelligens, men de sakna 

något, som man gärna ville se där, 
den starka viljan, energien, dristig-

heten. 
Det välver sig inga djärva planer 

bakom dessa pannor, det lågar in-

skugga genom dörren och klär av sig 

utan att tända ljus. 
Med uppdragna knän sitter hon i 

utdragssoffan, som hon delar med én 

yngre syster,. och stirrar ut i halv

mörkret. Luften är tung och kvav, 

hon hör andetagen, lätta och tunga, 
av många sovande människor och 

skymtar tvärs över rummet ett snöre 

med tvättkläder till torkning. 
Hon tänker på fabriken och det 

sveper som en kyla över axlarne. I 

morgon skall hon åter stå där borta, 

dag efter dag —- — Och om tio, fem

ton år skall hon äga ett eget hem un
gefär som detta med en spis borta i 

hörnet, utdragssoffor runt väggarne 

och tvättkläder på ett snöre tvärs över 

rummet. 

På väggen framför skymtar hon 
skuggan av den nya dräkten, den fina 

vackra dräkten. Hon försöker att 

åter fånga den starka lyckokänslan 
från eftermiddagspromenaden, men 
den glider undan. Hon blundar och 

sänker hakan mot knäna. Det brän
ner under ögonlocken. En ny dräkt 
då och då och så bion, musikkaféet 

och danslokalen — det är allt vad hon 

har att glädja sig åt och att vänta 
på. Så här i mörkret i detta fattiga 
rum och ensam vaken finner hon det 

så skrämmande litet, och något inom 

henne frågar bävande, om det inte 
finns något annat i livet att längta 
efter, något värdefullare och säkrare 

att fästa sitt hopp vid. 
Utan att finna något svar skjuter 

hon sig ned i soffan och" gömmer an

siktet under täcket. 

gen dådkraft i dessa lugna ögon, 
det sjuder ingen verksamhetslust 

i dessa resliga gestalter, som söka 
så bekväma ställningar, det finns in
gen ledarekraft i dessa vita smala 
händer, som en smula slappt vila 

på armstöden. 
Det finns några undantag. Vid 

ett bord sitter en trio. Deras tal 
flyter lika lugnt och behärskat som 

de andras, men det är något allde
les säreget över deras ansikten. 
Dessa män vilja något, de hava satt 
ett högt svåruppnått mål för sitt 
arbete, de se ut soin erövrare och 

segrare. 
"Vid en paus i musiken når mig 

ljudet av deras röster — de äro ut-

ländingar ! 
Min tanke springer över till ett 

tidningsuttalande : "Ett beklagligt 
faktum som vi måste se i ögonen 

är att vi i vårt land hava några tio
tusental övertaliga industriarbetare, 
vilka, även om tiderna väsentligt 
förbättras, icke kunna vinna syssel
sättning inom industrien." 

Ett häpnadsväckande uttalande! 

Kan det verkligen icke skapas ar
betsmöjligheter inom industrien för 
dessa några tiotusental övertaliga 
arbetare. I vårt land? Med dess ri

ka naturtillgångar och outtömliga 

vattenkraft! 
Är det icke företagsamheten som 

brister, förmågan att skapa arbete? 
Hur många svenska pappor och 

mammor säga väl, när de tala med 
sina unga söner om den levnads

bana, de skola välja, så här: 
— Om du äger energi, styrka och 

mod, så bliv icke en av dem som 

taga emot sitt arbete av andra, utan 

bliv en av dem som skapa arbete 

och öka det svenska folkets ut

komstmöjligheter! 

Förorda inte alla föräldrar i stäl
let de lätt framkomliga, de ansedda, 
de trygga, de bekväma levnadsba

norna, Isijung» idle initie lovsånger över 
statens kaka, som visserligen är li

ten men, ack, så säker! 
Är det månne icke därför som vi 

i vårt land hava så många arbetsta
gare och så få företagare? 

Det kan kanske presteras ett för

svar för den bristande företagsam

heten. 
Det finns ingen så förtalad och 

hatad man som företagaren, arbets
givaren. Arbets givare, vilken vac

ker, hedrande benämning! Det 
gick inte heller att väcka hat mot 
en man med det namnet. Därför 
trollade man bort det, ändrade det 
till arbets£ö/>ar<?. Företagaren blev 

en som köpte arbetskraft, och man 
beskyllde honom för att betala ett 
för lågt pris. Han blev fienden. Och 
det för dem, som, oförmögna att 
skapa sig en självständig sysselsätt
ning, måste se honom i händerna 
efter arbete och som utan hans 

hjälp äro arbetslösa, understödsta-

gare ! 
Vad betyder en duktig företagare 

för ett folks möjligheter att bestå i 
konkurrensen på världsmarknaden, 

att finna en god utkomst. Se på 
Stinnes, denna jättegestalt inom den 

tyska industrien, se på den ameri
kanske bilfabrikanten Ford, som 

ger arbete och ett gott levebröd åt 

80,000 människor! 

Tanketråden klippes av av orke

stern, som spelar upp. Några av 
representanterna för den svenska 
överklassmannen stiga upp och bu
ga höviskt för de tre fyra dansanta 
damer, som finnes inmängda bland 
publiken. 

Man steppar. 

The Eye. 

Gör krig 
olagligt! 

Av Katharina Dexter McCormick. 

Tiden bör vara inne för åtgärder 

att tillförsäkra världen varaktig 

fred. 
Släktets mödrar, världens ung

dom, tänkande män och kvinnor 

världen runt erkänna — kvinnorna 
med ångest, männen med missmod 
— att krigsrykten, diskussioner om 
rustningar, internationell avund, 
hemlig diplomati med öppna hän-

tydningar om "framtida krig" äro 
lika framträdande som någonsin, o-

aktat de strömmar av blod vi nyli

gen vadat igenom. 
Den civiliserade världen, genom

trängd som aldrig förr av kravet på 
praktisk politik, begär avgörande 
handling. Uteblir denna, lär oss 

erfarenheten att vi hotas av ett nytt 
krig, så snart det finns en nog stor 
skörd av unga liv redo för krigsoff

randet, vilka ej äga personligt min

ne av olycksperioden 1914—1919. 
Det är icke de unga i världen som 

ställa till krig. Det är de unga som 
omkomma i kriget. Kriget slösar 

med blod och livsvärden. Det är 

icke mödrarna som vilja krig. De 
skänka krigsmaterialet, och deras 

offer är likställt med ungdomens. 

Krig har genom vana blivit per

manent — en vana som icke är stri
dande mot lagen, erkänd under 

långa tider av alla folk och raser, 
en institution, som slaveri en gång 
var och som dueller en gång var 
mellan två personer. Dessa båda 

institutioner äro nu olagliga. Men 
ännu finns ingen lag eller överens

kommelse som gör kriget olagligt. 

Så länge det pågår mellan nationer 

är det fullt lagligt, även om det är 

ett anfalls- eller erövringskrig. 
Makten att börja krig är ofta inne

sluten i ett lands konstitution. Var
emot ett frihetskrig — företaget av 
en förtryckt nation mot dess eröv
rare — kallas revolution och dess 

ledare, om de misslyckas, strajffas 
som förrädare, ehuru om krig nå
gonsin kunde försvaras, det torde 

vara i sådana fall. 
Stora och mäktiga penningintres

sen stodo på spel, när det första 
steget mot slaveriets upphävande 

togs. Den gudomliga rättvisan å-
kallades mot pionjärerna, som ställ
de sig i opposition mot "varje mans 
rätt att prygla sin egen neger" och 
emot en mans rätt att ens äga en 
neger. 

Höga och mäktiga klassintressen 

sårades djupt, när en "gentlemans" 

privilegierade rätt att i en heders
sak döda en annan gentleman drogs 

i tvivelsmål. När duellen fick be
teckningen lagbrott togs ett gott 
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Reaktion eller renässans. 
För Kvinnornas Tidning av Frigga Carlberg. 

(Sv. Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.) 

Vid varje vändpunkt i världens hi
storia ha kvinnorna stått som del
tagare, ett litet fåtal av egen driv
kraft som aktivt handlande och det 
stora flertalet som passivt lidande ; o-
berörda ha de i alla händelser ej kun
nat förbliva. Deras ställning i våra 
dagar skiljer sig dock från den de in-
togo i föregående tiders politiska om-
störtningar däri, att de själva genom
gått en vändpunkt i sina sociala och 
politiska förhållanden samtidigt med 
den allmänna omstörtning världskri
get framkallat. Ingen skald skulle 
karaktärisera vår tids kvinna som 

"Förbindningen uppå hans sår, 
förgäten sedan de grott samman ; 
hon offret är, han offerflamman, 
som präktig emot himlen går." 

Hon står nu som medansvarig vid 
offerflammans tändande, och det 
beror även av henne, om dess låga 
skall stiga mot höjden eller kvävas 

steg mot en högre standard i vår 
civilisation. Och dock påstods av 
en massa aktningsvärda människor, 
att "hedersfrågor" endast kunde lö
sas på det gamla fördömliga sättet. 

När vi få klart för oss nödvän
digheten att göra kriget omöjligt, 
anfalla vi en mur av "intressen, näs
tan ogenomtränglig, men historien 
har lärt oss att sådana förskansnin-
gar 'ha blivit grusade. 

Låt oss plöja upp den gamla mar
ken, så att ny säd kan utsås där — 
säd som kan mogna och slutligen 
bära frukt. 

Tvister äro mänskliga och 
mänskligt förfäktade oundvikliga. 
Men liksom tvister mellan individer 
ej längre avgöras med våld låt det 
även vara så med nationer. Vilket 
steg framåt! Att göra krig olagligt! 

Ett bestämt uttalande; en förbin
delse som hela världen kan under
kasta sig och för vars upprätthål
lande alla praktiska politici i varje 
civiliserat land koncentrera sina 
krafter. En verklig grund att arbe
ta vidare på för att nå målet: var 
aktig fred. Detta är vad vi vilja 
åstadkomma. En enkel och utför-
bar plan för en slutlig internationell 
lag. Vilket hedrande vittnesbörd 
för kvinnornas praktiska sinnelag, 
om deras tillträde till politisk makt 
skulle sammanfalla med de första 
åtgörandena för krigets avskaffan
de. Låt inga intressen, hur viktiga 
de än synas, locka oss in på sido
spår om denna livsfråga. Endast i 
internationell handling ligger värl
dens hopp och enda säkerhet m:>t 

framtida krig. 

(Ur "Wömans Leader", översatt av F. C.) 
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MODERNA 

S M Y C K E N  
i alla prislägen 

yC.Tbidensan 
Hovjuvelerare 

Östra Hamng. 41. Göteborg. 

till döds i mullen. Livsfrågan för den 
tid som närmast stundar är : Reaktion 
eller renässans? Huru komma kvin
norna att som helhet influera balan
sen? Äro deras ögon vakna och de
ras öron öppna för varningen: brän
ningar förut ! Se de klart vilken kurs 
de följa? Se de mörkret som hotar? 
Se de ljuset som vinkar? 

På segrar följa ofta nederlag, och 
de speciella reformer kvinnorna ar
betat för ha just ej rönt uppmuntran 
i de respektive parlamenten, där de 
haft säte och stämma, men detta är 
ju ett utslag av den allmänna reaktio
nen och får bäras med resignation •—-
och ihärdigt arbete för en bättre 
framtid. 

Hur skall detta uppnås? 

Tidens största tänkare och männi
skovänner jorden runt ha känt var
andra på pulsen och konstaterat dess 
sjukdom; diagnosen har utfallit o-
lika, men detta förhållande behöver 
icke utesluta att de alla ha rätt var i 
sin stad. Några av de sjukdomsfrön 
som förhärja människosläktet heta: 
brist på religion, ekonomisk egennyt-
ta, politisk ärelystnad, brist på auk-
toritetstro, osund uppfattning av ar
betets psykologi, brist på idealism, 
allmän okunnighet, frånvaro av hem
mets fostran m. m. m. m. 

Har världskriget berövat oss reli
gion, arbetslust, idealism, mod och 
tro på livets möjligheter? Är denna 
tro allmän? Är den förenlig med 
kvinnonaturen? Då den rumäniske 
statsmannen Take Jonescu vid freds
mötet i Paris tillfrågades om sin me
ning rörande framtidens civilisation, 
svarade han : "Sett med förståndets 
ögon, finns ej mycket hopp, men jag 
har tro på människans outsläckliga 
vilja till livet. Det är denna vilja till 
liv, till utveckling som måste övervin
na de nu rådande förhållandena och 
omskapa dem till bättre, oss männi
skor värdiga. 

Det fanns bland de nämnda or
sakerna till världens lidande en som 
särskilt gäller oss kvinnor : ung
domens brist på hemmets fostran. 
Anklagelsen är inte ny, men därför 
kan den vara berättigad. Och den 
är säkert behövligare än någonsin-

Ett par författare, mrs Mary 
Rinchart och mr Owen Johnson, ha 
skarpt framhållit denna världens 
sjukdom i ett par läs- och tänkvärda 
skrifter. Den bär titeln "Den tillspil-
logivna generationen" av mr John
son och den andra "Frihet och våra 
ändrade signaler" av mrs Rinchart 
i en novellistisk artikel i Ladies Home 
Journal. 

I den förra är det en ung amerikan, 
som ligger sårad på ett sjukhus i 
Paris och därunder skriver i sin dag
bok : "Min far och min farfar och 
hans far före honom uppfostrades att 
tjäna det allmänna — vad har hänt 
vår generation? Vi hade alla förut
sättningar för att bli ledare, familje
traditioner, obegränsade möjligheter 
och oomtvistad energi. Ändock kan 
jag ej se annat resultat av vår upp
fostran, än att vår oomtvistade energi 
ägnas åt materiella intressen och 
nöjesliv, att vi med ett ord äro para
siter", — Förf :n gör en jämförelse 
mellan Frankrike och Amerika till 

det senare landets nackdel. I Fran
krike lever ännu, skriver han, familje-
och hemkänslan, och så länge den hål
les varm och levande, dör ej idealism. 
Talröret för förf :ns idéer är en 
judisk socialist, som ser världens 
räddning i ett bättre undervisnings
system, arbetssolidaritet och nedbry
tande av alla skrankor. 

Mr Johnson har dock ej fullstän
digt uppgivit hoppet. "Naturligtvis 
anser jag icke", säger han i en inter
vju, "att hela generationen är tillspil-
logiven. Men generationen av den 
klass som hade makt och tillfälle att 
fortsätta arbetet har svikit. Sönerna 
till de män som skapat rikedomar och 
intaga ledande ställningar känna icke 
sitt ansvar." 

Är det först och främst hemmets 
fel? D. v. s. moderns? 

Författarinnan av "Frihet och våra 
ändrade signaler" synes vara av den
na mening. Fallet hon skildrar som 
typiskt är en yngling — siste repre
sentanten av en gammal släkt — som 
för kort tid sedan dödades i England 
vid ett fall från sin häst i ett polopar
ti. "Han hade ingenting annat att 
göra än roa sig och ljöt döden där
under". 

Gossens farfar hade varit en puri
tansk präst. Hans far och mor hade 
avfallit från den gamla tron utan att 
ha lyckats finna ersättning. Under 
deras jakt efter guld och nöjen växer 
gossen upp i ett slags moraliskt va
cuum. Han får tidigt föreställningen 
att hemmet är en plats man skyndar 
sig komma ifrån. Han intager sina 
måltider övervakad av främmande 
kvinnor. När han vuxit upp, följer 
han föräldrarnas exempel och roar 
sig. Han har knappast sett dem i 
vardagslag, utom när de rusat hem 
för att kläda om sig och så skyndat 
bort igen. Han kommer naturligtvis 
under dåligt inflytande, blottad på 
försvarsmedel som han är. Ungdo
mens bästa hjälp är vissheten om att 
någon med kärlek och omsorg följer 
dem på deras väg i livet, sörjer över 
deras motgångar och glädjes åt deras 
framgångar. När ynglingens utsväv
ningar nådde skandalgränsen, expor
terades han till England, där han om
kom. Föräldrarna, som1 upplöst äkten
skapet, möttes vid samma bår. 

Vilka botemedel föreslår förf :n 
för sjukdomarna: nöjeslystnad och 
bristande ansvarskänsla. Hon ser 
anledningen till olyckan i bristen på 
religion men föreslår ingen ny sådan, 
icke ens återgång till den gamla — 
vad hon pekar på är den allmänna 
förödelsen och ropar därvid på större 
ärlighet i religiösa ting, större person
lig ansvarskänsla, mera utvecklad 
moderlighet. 

När en av olycksprofeterna ser 
skulden till livsförödelsen i civilisa
tionens urartning till materialistisk-
mekanisk världsåskådning, utan an
nat mål än rikedom och nöjeslystnad, 
skriver, att Robert Burns ej sjungit 
sina sånger, om ej plogen han körde 
dragits av en häst, så våga vi tvivla 
på riktigheten av påståendet. Lika
visst som lärkan jublar lika muntert 
över ett fält som bearbetats av motor-
eller hästkraft, lika troligt är att 
Robert Burns diktade sina sånger av 
det enkla skäl att han var — Robert 
Burns och inte kunde låta bli alldeles 
som lärkan. Han hade det ini, som 
barnen säga. Och det är vad vi ha ini 
oss, det kommer an på. Har kvinno
själen så stor fond av idealism, att 
den ej låter sig besmittas av den ma
terialistiska misstron till livets högre 
möjligheter, så bli kvinnorna i förny
elsearbetet en hjälp och ej en hämsko. 

Metkroken 

utan mask 
Några betraktelser. 

// 

F Ä R S K A  

NYHETER. 

V Ä R D E F U L L T  
I N N E H Å L L  

GOTEBORGS 
MORGONPOST 

Den största 
morgon tidn ingen 

GYNNA VÅRA 
A1SNONSÖRER! 

Bland aforismerna om "Skönheten" 
i ett föregående nummer stod ett vis
domsord av Ninon de Lenclos ̂ 'Skön
het utan behag är som en metkrok 

utan mask." 

Ninon de Lenclos måste betraktas 
som en auktoritet på området. Hon 
var icke blott sin tids skönaste kvin
na utan ägde därjämte en oförlikne
lig tjusnings förmåga, vilken tillför
säkrade henne den manliga världens 
dyrkan in i sena ålderdomen. Man 
förstår av det citerade, något dras
tiska men expressiva yttrandet vilken 
ofantlig vikt hon tillmätte just beha
get. 

Låt oss spinna vidare på denna 
tråd ! Men först ein anmärkning i för
bigående ! 

Det var en tid i kvinnorörelsens 
historia, då man ansåg skönhet och 
behag av betydelse endast för de kvin
nor, som gingo giftasvägen. De själv
försörjande behövde bara vara duk
tiga, duktiga, duktiga. Det ansågs 
nästan bäst, fördelaktigast och mest 
förtroendeingivande, om de inte brå
kade med sitt utseende, fäste avseen
de vid modernas växlingar eller äg
nade någon särskild omsorg åt sim 
yttre människa, allt detta kunde näm
ligen tagas som glädjande tecken på 
att de "helt" gingo upp i sitt arbete! 

Åsikterna på detta område hava 
emellertid förändrats. Det har gått 
upp för kvinnorna, att duglighet i ar
betet mycket väl låter förena sig med 
fördelaktigt utseende, personligt be
hag, vinnande sätt och vårdad kläd
sel. Ja, än mer, att alla dessa "plus" 
i många fall utgöra en ganska viktig 
förutsättning för framgången i arbe
tet. Rynka nu inte pannan! Detta 
gäller icke uteslutande för den yrkes
arbetande kvinnan utan även för hen
nes manliga kollega. 

Låt oss, sedan vi med dessa ord 
lyckligen bevisat, att saken har all
mänt kvinnligt intresse, spinna vidare 
På Ninon de Lenclos' tråd eller kan
ske rättare metrev om behaget! 

"Le geste, c'est l'esprit du corps", 
säger ett franskt ordspråk. Det finns 
rörelser så klumpiga, så stillösa, att 
de kunna komma- den skönaste kvin
na att verka frånstötande, och å and
ra sidan finins det åtbörder så ädelt 
naturliga och fulla av tjusande behag, 
att de kunna förläna även den fulaste 
illusionen av skönhet. 

En lätt smidig gång, en naturligt 
god och ledig hållning hava ett bety
dande skönhetsvärde. Av två unga 
flickor, den ena vacker och den andra 
ful och där skönheten går som en 
anka, men den fula flickan rör sig 
som om hon hade vingar, skall tro
ligen den senare göra det starkaste 
och behagligaste intrycket. Det är 
inte alltid de skönaste kvinnorna som 
vinna sympati, tillgivenhet och kärlek 
utan framför allt de, som äga det vin
nande väsendet, den inre godheten, 
parad med intelligens, det mjuka 
kvinnliga uppträdandet, de behagliga. 

Det är inte heller alltid de kaxiga, 
de bullrande, de i sitt yttre uppträ
dande förmanligade kvinnorna som 
utföra det duktigaste arbetet, bliva de 
mest omtyckta och framgångsrikaste 
i arbetsvärlden, utan oftare de som 
dit medfört utom yrkesskickligheten 
de speciellt kvinnliga egenskaperna, 
det lugna men uthålliga arbetstempot 
och det mjuka behagliga uppträdan
det, som kan skänka förfining, nå
got av hemliv även åt vår tids hårda 
"struggle for life". 

Kvinnligheten hör visserligen till 
den inre personligheten, men den ma
nifesterar sig även utåt. Kan man 
icke utläsa en människas skaplynne 
ur hennes hållning och skick? Giva 
icke just de osökt vackra gesterna, 
de mjuka rörelserna uttryck åt det, 
milda behag, det fint dämpade i tom 
och väsen, vilka karaktärisera kvinn
ligheten ? 

Detta förhållande, att vårt inre sät
ter sin prägel på vårt yttre uppträ
dande, gör frågan om förvärvandet 
av "behaget" komplicerad och svår
löst. För att få hållning och skick 
på vår yttre människa måste vi ock
så och först ha det på vår inre män
niska. Men denna omständighet ger 
oss också förklaringen till den makt 
behaget äger, större t. o. m. än den 
fägringen sitter inne med. Vi förstå 
att behaget, som återspeglar ett vin
nande, älskvärt inre förmår att be
vara sin tjusnings förmåga länge ef
ter det att skönheten förbleknat, ja 
till livets slut. Vi förstå också att 
det är en makt för den kvinna, som 
icke går giftasvägen utan själv bryter 
sig en bana i arbetsvärlden. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

JAG TVÄTTAR 5JÄ1V 

MEN ENDAST MEO 
merKurtvål 

MAN SKÄUL AKTA 
SINA KLÄDER 
OCH HÄNDER 

Handlanden Lundberg träder in 
på sitt kontor. Fröken Schön, kas
sörskan, sitter vid telefonen och 
fortsätter, utan att observera prin
cipalens ankomst, att tala: 

— Jag älskar dig, blott dig, blott 
dig! Du, du, du, låt mig din röst 
få höra! O, ljuvligheters ljuvlighet! 
Skall saknaden sin skarpa klo i hjär
tat slå? Din jag är i tid och evig
het 

Herr Lundberg går fram och 
dunkar med käppen i pulpeten. 

— I himlens namn, det här är ett 
affärskontor, ett affärskontor, där 
man talar om affärer, endast affä
rer, var god och kom ihåg det!! 

— Jag talar affärer, förklarar frö
ken Schön. Grosshandlarns dotter 
har ringt in från landet och bett mig 
rekvirera en del sångnoter. Det var 
det jag gjorde! 

lnsändarnes spalt 
Vem älskar kvinnan mest 

— mannen eller barnet? 
Med anledning av den i föregående 

n:r införda artikeln: "Vem älskar 
kvinnan mest •— mannen eller bar
net?" har red. fått mottaga ett par 
insändare, vilka vi här nedan åter
giva med någon förkortning av hän
syn till det begränsade utrymmet. 

I. 
Med artikeln "Vem älskar kvinnan 

mest — mannen eller barnet?" har 
säkerligen en för otaliga äktenskap 
brännande och i högsta grad allvarlig 
fråga blivit berörd. Jag kan dock icke 
dela förf :ns uppfattning att det i all
mänhet är kvinnan, som på grund av 
sin moderliga kärlek blir den av ma
karna försummande parten. Det finns 
äkta män, som driva denna dyrkan av 
barnet längre än någon mor kunnat 
drömma om att göra. Jag talar i det-
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Qinttskogens Friluftsteater. 
Herda Thomée och Carl Barcklind. 

Direkt00- Vafje afton kl. 8 

råstningsfångarne. 
F3* Tel. 12084 kl. 12-2. 
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KORSETT-NYHETER ! 

SPECIELLA 
KORSETTEN 

Med rostfria, obrytbara Hercules 
Spiralfjädrar samt med dubbels 
remsa i sidorna till ökat stöd åt fjäd= 
rama och största möjliga hållbarhet. 
Försedda med 2 strumphållare. 

Speciella A. 
lila drällvävnad 

Speciella B. 
grå drällvävnad 

Speciella C, 4 strumph. 

beige satin 

Till landsorten mot postförskott. 

A. JÖNSSON & Co., 
Kungsgatan 50 GOTEBORG Linnégatan 10 

. 850 

950 
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rniinoiuti 
Göteborgs största och 
mest populära filmteater 

De förnämsta programmen 
från världens största film
institut och alltid den mest 
konstnärligt utförda musik 

ta fall av erfarenhet. Hur egendom
ligt det än kan låta begynte olyckan 
i mitt äktenskap i och med den först
föddes ankomst. Tilldragelsen gjorde 

. nästan tokig av glädje. Den-mm man 
na förtjusning, som jag av hela mitt 
hjärta då delade, har sedermera bli
vit mig en källa till mycken sorg. Det 
dröjde nämligen icke länge efter bar
nets ankomst, innan jag började mär
ka, att jag icke blott var satt i andra 
hand, utan så gott som icke existera
de för honom vidare. Hela hans själ, 
alla hans tankar fylldes av barnet. Så 
snart han kom hem, skyndade han, 
utan att skänka mig en hälsning eller 
en blick, in i sängkammaren och fram 
till vagnen. Bevärdigade han mig 
Ined någon uppmärksamhet, var det 
endast för att utdela en hel mängd in
struktioner rörande den lilles vård — 
eller vid minsta mankemang göra mig 
de. orättvisaste förebråelser för för
sumlighet. Härtill kom att han med 
det pinsamaste pedanteri blandade sig 
i alla detaljer, som rörde barnets sköt
sel — om han låg torrt, om de rena 
plaggen voro varma, om badvattnet 
höll temperaturen m. m. —• allt saker 
som blivit fullkomligt lika bra skötta 
utan hans inskridande. Skrek den 
lille någon gång, lyfte han honom ge 
nast, trots mina protester, upp ur vag
nen. Ett barn är, som varje moder 
känner till, lätt bortskämt, och ehuru 
vår gosse var strålande frisk och 
sund, blev han tack vare min mans 
pjunkighet med honom ett av de 

mest svårskötta barn under sin min
derårighet. 

I samma stil har det gått hela tiden. 
Barnen — de äro nu tre — äro för 
honom allt, jag endast deras vårda
rinna och en strängt hållen sådan. 
För barnens skull får jag nästan dag
ligen uppbära gnat om ingenting, fö
rebråelser för sådana bagateller som 
en man, när han är som han skulle 
vara, icke ens skulle märka. Men det 
som grämer mig mest är att det alltid 
är barnen hans första hälsning gäller, 
då han kommer in, att det är dem han 
frågar hur de må, med dem han säll-
skapar, medan den hänvändelse, som 
göres till mig, oftast endast gäller ett 
hål på en strumpa eller en fläck på 
ett förkläde. Under sådana förhål
landen är det icke lätt att bevara ung
domskärlekens låga varm i sitt bröst. 
Jag tror att många mödrar i detta fall 
har det som jag, och att det för dem 
alla kännes som för mig — bittert att 
ställas i skuggan av den man älskat 
högst på jorden och av vilken man 
väntat mest för sitt eget liv. 

En mor. 

komma isär utan dessas eget. En 
alltför självuppgivande kärlek till 
barnen! Man offrar varandra för 
deras skull. Och därför händer 
understundom att de barnlösa äk
tenskapen för mäkarne äro lyckli
gare än de äktenskap, som välsig
nats med barn. 

Observatör. 

HÖSTEN STUNDAR! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

Marknadens hittills oöver-
träffade och billigaste hem-
färg. Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män sä köp 

S P I S B R Ö D  
från 

Göteborgs Angbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

De bästa HANDSKAR 
och det rikaste urval 

Drottnings. 42 HANDSKKOMPANIET 
Tel 
15379 

II. 

Det är nog den allmänna upp
fattningen, att en nödvändig förut
sättning för den äktenskaplig lyc
kan är att det finns barn i hemmet. 

Men håller detta alltid streck? 
Är det inte fastmer mycket ofta 

så, att den äktenskapliga lycka, 
som den ömsesidiga kärleken skän
ker makarne, om icke försvinner så 
dock högst väsentligt förminskas, 
när barnen komma och växa upp. 
Hur många männikor bliva icke 
kallsinniga, för varandra rätt likgil
tiga makar, när de bli älskande för
äldrar? Det allt uppslukande intres
se, den innerliga ömhet de en gång 
ägnade varandra övergår så små
ningom och kanske utan att de själ
va äro medvetna därom på barnen. 
Av "Axel och Maria" bli efter någ
ra år "Mamma och Pappa", med 
dessa .benämningar som de namn 
de använda om och till varandra! 

Naturligtvis är det inte barnens 
fel att föräldrarne på detta sätt 
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NEJ, MIN CAJBBE LILLE — 
VÅR. A MÄN MÅ BÄST AV ATT 
BEHÅLLA SIN FWHET, I 
DÄRFÖR- !LöSTANTyr 

"Ett för högt pris?" 
Kvinnornas Tidning har i de båda 

senaste numren "under strecket" åter
givit en del betraktelser av en själv
försörjande kvinna, vilka synas mig 
tarva ett bemötande. 

Vederbörande dam är icke nöjd 
med sitt öde sådant hon själv utfor
mat det. Mig förefaller det lyckligt 
nog. Gift med en man, som brister i 
en makes och fars första plikt att ar
beta och försörja sin familj, träder 
hon i hans ställe, bryter sig en ly
sande affärsbana, skänker välstånd åt 
hemmet, förhjälper sina barn till en 
utmärkt uppfostran och bidrar genom 
sin framgång till att göra kvinnoar
betet respekterat. Det lyckas henne 
även att tillvinna sig barnens varma 
hängivenhet. Endast på en enda punkt 
misslyckas hon — hon förmår icke 
att förvandla sin man från en odug-
ling till en duktig arbetsmänniska. 
Man anar, att hon aldrig gjort några 
verkliga försök i den riktningen. Hon 
har otvivelaktigt gift sig med honom 
av kärlek, men hans bristande arbets
förmåga, hans ansvarslöshet gent 
emot familjen stöter henne, en kraft
människa som hon tydligen är, till
baka, kyler hennes hjärta till is. Hon 
skiljer sig från honom och från den 
stunden är han som utstruken ur hen
nes liv. Hon talar icke om honom, 
intresserar sig icke för hans öde. Så 
en dag efter många år —• barnen ha 
hunnit bliva vuxna! — får hon åter 
höra talas om honom. Han är en an
nan, han är bland de män som arbeta 
och bland dem som lyckas i stor stil! 
Han har undergått en metamorfos, 
och den som åstadkommit underver
ket är —• hustrun n:r två! 

Denna händelsernas utveckling 
skänker icke, märkligt nog, hustrun 
n:r 1 någon tillfredsställelse, utan 
bräddar i stället åt henne en bägare 
av bittraste malört. Hon anser att 
allt det ståtliga hon själv åstadkom
mit i livet är för intet att räkna mot 
vad den andra kvinnan förmått, näm
ligen att sätta fason på den odugling 
till man hon bannlyst ur sitt eget liv. 

Här har man utomordentligt svårt 
att följa författarinan. Man har en 
absolut klar uppfattning av att hen
nes kärlek till maken för länge sedan 
skattat åt förgängelsen och man tror 
icke på att den nu åter vaknat till liv, 
ty i så fall skulle hon känt en om än 
smärtfylld glädje över hans upprät
telse. 

Man gripes i stället av en till viss
het gränsande misstanke, att hennes 
förtvivlan icke utgår från hjärtat, 
utan har sin rot i ingenting bättre 
och vackrare än kvinnlig avund, sårad 
kvinnlig fåfänga. Hennes misslyckan
de i fråga om att "rätta till" mannen, 
göra en duktig karl av honom har all
tid varit ett faktum, men det fram
träder som ett uppenbart sådant, först 
när en annan kvinna verkligen lyckas 
omskapa honom. Först då kännes 
misslyckandet som ett förkrossande 
nederlag, nästan omöjligt att bära. 
Hon står som den underlägsna, den 
förlorande inför den man, som en 

jOcl båsta tvättmedlet för fina och. ömtåliga kläder 

Selma Sjöberg's 
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! H E L A N D E R S  
ångrostade 

K A F F E  
är i smak och arom 

oöverträffat 

Gummans Flingor 

När kärleken dog. 
De hade blivit kära i varandra vid 

första ögonkastet och voro nu för
lovade. 

Han var statistiker och frågade, 
bävande för ett nekande svar: 

— Är du road, älskade, av stati
stik? 

Hon visste inte vad som låg i det
ta ord, men svarade på förälskades 
hänförda sätt: 

— Gränslöst! 
— Nå, utbrast han förtjust och 

klottrade ivrigt ned en mängd siff
ror på ett papper, då skall du få 
höra något utomordentligt intres
sant, som jag räknat ut just nu när 
jag suttit och sett på din bedåran
de mun. Hör på, du är nu sjutton 
år. Under femton år — de föf*sta 
räkna vi inte — har du förtärt 5 
oxar, 14 kalvar, får och lam, 327 

höns och kycklingar, 304 ankor, 12 

gäss, 824 st. vilt av olika slag, 160 

fiskar, 3,124 ägg, 700 buntar grön
saker, 607 korgar frukt, 50 kg. ost, 
40 säckar mjöl i form av bröd och 
annat, 18,900 koppar té, kaffe och 
mjölk, 3,00 liter vatten 

— Usch då, fy då, nej då, så o-
täckt, utbrast hon. Har du inget an
nat att säga om min mun??? 

— Jo, oändligt! Du öppnar mun
nen rätt mycket, när du talar — — 
om du hölle på att tala i samma 
tempo som nu, så skulle den sam
manlagda sträckan av det avstånd, 
som uppstår mellan dina läppar när 
du uttalar de olika ljuden, på tjugo 
år nå den svindlande längden av 

1,332,124 kilometer 
Den unga damen slog upp förlov

ningen. Den övergivne statistikern 
har förgäves sökt räkna ut orsaken. 

HUR Ô DAG 
"en verkligt först
klassig illustrerad 
tidskrift " 

" med gedigen 
och fint kultiverad 
ton ' 
SÄGER DAGSPRESSEN 

ning för längesedan redan föreslagit 
även för våra svenska tjänarinnelö-
sa hem. — Sålunda är det i Austra
lien ingen ovanlig <-yn att efter 111'd 
dagen se en även myckct vä: situe
rad husfader hjälpa husm idern-med 
disken! 

Tänk! Och detta kallar mrs Dale 
hemslavinnornas land. Vi ha san-

erligen skäl att avundas. Ty huru 
många svenska "hemslavinnor" i 
precis samma predikament som de 
australiska finnes det i vår tid icke! 
Men vi tro oss förgäves kunna ef
terlysa den diskande svenske gross
handlanden eller den svenske hä
radshövding, som på fredagen tar 
sig ett par timmars frist från sin 
klientel för att hjälpa sin av arbete 
överlupna fru att bona parkettgol
ven. 

Nu är endast frågan i detta fall: 
Skall Australien besegra Sverige — 
eller Sverige Australien? ! ? ! 

B ö r  e j  s a k n a s  
i något svenskt hem! 

P R E N U M E R E R A  A  N Ä R M A S T E  
POS1ANSTAL1 ELLER BOKHANDEL! 

gång var hennes make, inför hans 
andra hustru, inför barnen, inför all 
världen ! Och hon som dock lyckats 
i allt annat, beundrats, höjts till sky
arna! Hon har träffats i sin sår
baraste punkt, sin självkänsla, sitt 

högmod. 
Och slutligen, utläser man icke bris

tande självförståelse och människo
kännedom över huvud taget i hennes 
utrop: "Tänk om jag tagit hand om 
min mans svaghet såsom om mitt för
sörjningsproblem !" 

Hon anser tydligen själv framgån
gen viss. Men är den så? Var hon 

den rätta kvinnan för honom? Helt 
säkert icke. Han var otvivelaktigt en 
svag och ansvarslös natur, men han 
ägde dock, vilket livet sedan visade, 
slumrande kraftmöjligheter. Vem 
kunde väcka dem til lliv ? En myndig 
och stark kvinna som hustrun n :r 1 ? 
Knappast ! I skyddet av hennes styr
ka skulle hans svaghet endast bliva 
större. Men däremot sannolikt en 
kvinna av "ranknatur", en älskad 
kvinna, som just genom sin svaghet 
och hjälplöshet, sin tillit appellerade 
till det manliga i hans natur, påkal
lade hans hjälp och beskydd, hans 

kraft ! 
Hustrun n:r 2 var troligen en så

dan kvinna och hon tog säkerligen 
icke alls "hand" om sin man, utan 
omskapade honom endast och allenast 
genom att vara en svag, älskad kvin
na. Den fundersamma. 

Från "hem-
slavinnornas" land. 

En representant för den austra
liska kvinnorörelsen, mrs Margaret 
Dale, befinner sig för närvarande 
på besök i Stockholm i och för en 
del för sitt hemlands kvinnorörelse 
givande studier, bl. a. innebörden 
och verkningarna av den i Sverige 
nyligen införda lex veneris. 

Trots den i Australien genomför
da rösträtten med ty åtföljande rät
tigheter för en australisk kvinna att 
bekläda vilket ämbete som,, häls^ 
önskas undantagandes ledamotska-
pet i en jury är enligt mrs Dale 
Australien ett sannskyldigt hem
slavinnornas land. Svårigheten, för 
att ej säga omöjligheten att till rim
ligt pris erhålla lejd hjälp, tvingar 
husmodern att själv utföra alla till 
ett hems skötsel hörande sysslor. 
Även de grövsta. Att någon demon
stration detta till trots ej förekom
mit från de australiska husmödrar
nas sida förklarar mrs Dale bero av 
den beredvilliga hjälp som i arbetet 
lämnas dem av man och barn — en 
lösning av det husliga arbetet som 
inom parentes sagt Kvinnornas Tid-

Vad tummen berättar. 
Det säges så här: 
De tre delar av vilka tummen be

står, beteckna de tre världsbehär-
skande egenskaperna: viljan, logi
ken och kärleken. Den första leden, 
nagelleden, betyder viljan, den an
dra logik och förnuft, den tredje 
kärleken. Är tummen ojämt utveck
lad och den första leden ovanligt 
lång, så regeras den ifrågavarande 
individen uteslutande av sin vilja; 
om den mellersta leden är längre 
än den första, så råder främst för
nuftet; är den tredje leden mycket 
lång, så är den ifrågavarande män
niskan sina sinnens slav. 

Med stöd av dessa upplysningar 
kan man tydligen rätt bra komma 
underfund med vad medmänniskor
na gå för. 

Detta är en historia för vestgötar. 

Vid Herrljunga järnvägsstation går 
en pojke utmed tåget och skriar: 

— Herrlj unga bröstkarameller — 
veil I ha nåka sockerböna — Herr
lj unga bröstkarameller — veil I ha 
nåka sockerböna? 

. En ursinnig resande sticker ut hu
vudet genom kupéfönstret och ryter : 

— Vad är det för en eländig soc
kerböna du gastar om? 

Pojken : — Jag säjer la inte socker
böna, jag frågar om I veil ha nåka 
saker börna. 

En lektion. 
Av S. L .  

Isen hade nyss brutit upp. 
Glittrande och blank, med tungt 

och stilla lopp flöt den breda älven 
fram mellan knoppande träd och ljus
gröna ängsmarker. 

Det var en sådan dag, då allt på 
jorden ter sig såsom nytt — solske
net som faller värmande på kinden 
— himlen som andas höghet och klar 
ro — markerna som spira, och sko
garna som dofta och genljuda av vak
nat växt- och fågelliv. 

Och nytt syntes det även den unga 
kvinna, som till öronen insvept i sin 
resrock satt något avsides från de öv
riga passagerarna å älvångarens övre 
däck och med nykomlingens uppmärk
samhet följde allt. Hon hade många 
skäl att med intresse iakttaga detta 
landskap, vars väna och dock stor
stilade natur hon såg för första gån
gen. Denna resa betyder en stor för

vandling i hennes liv — det första 
allvarliga steget ut i världen. 

Gång på gång flög hennes oroliga 
och upptagna tankar till resans slut
liga mål — det grevliga huset, som 
nu skulle bliva Shenes nya hem. Och 
hon rodnade av oro och stolthet, hen
nes hjärta svällde och slog hårdare 
av en ny och egendomlig tillfreds
ställelse. 

Allt var ju som en saga eller som 
en dröm. Nyss hade hon gått och 
pysslat i föräldrahemmet i den lilla 
staden —• en okänd liten flicka med 
husliga talanger, som ingen förstod att 
värdera. Och så — plötsligt — ge
nom några små tillfälligheter var allt 
förvandlat, och vägen låg öppen för 
benne till ett grevligt palats. Visser
ligen som underordnad — "som hjälp 
och sällskap" hade det uttryckligen 
stått i annonsen. . . Men ändå ! Trolskt 
och underbart var alltsammans. 

Och det hade rustats med och ä-
ven över husets förmåga, att göra 
henne så värdig som möjligt för den 
nya och lysande banan. Mammas 
brudunderkjolar och finaste linne, 
som legat på hyllan i många, många 
år, hade fått stryka med. Ingen tänk-
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(Eftertryck förbjudes.) 

Reaktion eller renässans. 
För Kvinnornas Tidning av Frigga Carlberg. 

(Sv. Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.) 

Vid varje vändpunkt i världens hi
storia ha kvinnorna stått som del
tagare, ett litet fåtal av egen driv
kraft som aktivt handlande och det 
stora flertalet som passivt lidande ; o-
berörda ha de i alla händelser ej kun
nat förbliva. Deras ställning i våra 
dagar skiljer sig dock från den de in-
togo i föregående tiders politiska om-
störtningar däri, att de själva genom
gått en vändpunkt i sina sociala och 
politiska förhållanden samtidigt med 
den allmänna omstörtning världskri
get framkallat. Ingen skald skulle 
karaktärisera vår tids kvinna som 

"Förbindningen uppå hans sår, 
förgäten sedan de grott samman ; 
hon offret är, han offerflamman, 
som präktig emot himlen går." 

Hon står nu som medansvarig vid 
offerflammans tändande, och det 
beror även av henne, om dess låga 
skall stiga mot höjden eller kvävas 

steg mot en högre standard i vår 
civilisation. Och dock påstods av 
en massa aktningsvärda människor, 
att "hedersfrågor" endast kunde lö
sas på det gamla fördömliga sättet. 

När vi få klart för oss nödvän
digheten att göra kriget omöjligt, 
anfalla vi en mur av "intressen, näs
tan ogenomtränglig, men historien 
har lärt oss att sådana förskansnin-
gar 'ha blivit grusade. 

Låt oss plöja upp den gamla mar
ken, så att ny säd kan utsås där — 
säd som kan mogna och slutligen 
bära frukt. 

Tvister äro mänskliga och 
mänskligt förfäktade oundvikliga. 
Men liksom tvister mellan individer 
ej längre avgöras med våld låt det 
även vara så med nationer. Vilket 
steg framåt! Att göra krig olagligt! 

Ett bestämt uttalande; en förbin
delse som hela världen kan under
kasta sig och för vars upprätthål
lande alla praktiska politici i varje 
civiliserat land koncentrera sina 
krafter. En verklig grund att arbe
ta vidare på för att nå målet: var 
aktig fred. Detta är vad vi vilja 
åstadkomma. En enkel och utför-
bar plan för en slutlig internationell 
lag. Vilket hedrande vittnesbörd 
för kvinnornas praktiska sinnelag, 
om deras tillträde till politisk makt 
skulle sammanfalla med de första 
åtgörandena för krigets avskaffan
de. Låt inga intressen, hur viktiga 
de än synas, locka oss in på sido
spår om denna livsfråga. Endast i 
internationell handling ligger värl
dens hopp och enda säkerhet m:>t 

framtida krig. 

(Ur "Wömans Leader", översatt av F. C.) 

r 
MODERNA 

S M Y C K E N  
i alla prislägen 

yC.Tbidensan 
Hovjuvelerare 

Östra Hamng. 41. Göteborg. 

till döds i mullen. Livsfrågan för den 
tid som närmast stundar är : Reaktion 
eller renässans? Huru komma kvin
norna att som helhet influera balan
sen? Äro deras ögon vakna och de
ras öron öppna för varningen: brän
ningar förut ! Se de klart vilken kurs 
de följa? Se de mörkret som hotar? 
Se de ljuset som vinkar? 

På segrar följa ofta nederlag, och 
de speciella reformer kvinnorna ar
betat för ha just ej rönt uppmuntran 
i de respektive parlamenten, där de 
haft säte och stämma, men detta är 
ju ett utslag av den allmänna reaktio
nen och får bäras med resignation •—-
och ihärdigt arbete för en bättre 
framtid. 

Hur skall detta uppnås? 

Tidens största tänkare och männi
skovänner jorden runt ha känt var
andra på pulsen och konstaterat dess 
sjukdom; diagnosen har utfallit o-
lika, men detta förhållande behöver 
icke utesluta att de alla ha rätt var i 
sin stad. Några av de sjukdomsfrön 
som förhärja människosläktet heta: 
brist på religion, ekonomisk egennyt-
ta, politisk ärelystnad, brist på auk-
toritetstro, osund uppfattning av ar
betets psykologi, brist på idealism, 
allmän okunnighet, frånvaro av hem
mets fostran m. m. m. m. 

Har världskriget berövat oss reli
gion, arbetslust, idealism, mod och 
tro på livets möjligheter? Är denna 
tro allmän? Är den förenlig med 
kvinnonaturen? Då den rumäniske 
statsmannen Take Jonescu vid freds
mötet i Paris tillfrågades om sin me
ning rörande framtidens civilisation, 
svarade han : "Sett med förståndets 
ögon, finns ej mycket hopp, men jag 
har tro på människans outsläckliga 
vilja till livet. Det är denna vilja till 
liv, till utveckling som måste övervin
na de nu rådande förhållandena och 
omskapa dem till bättre, oss männi
skor värdiga. 

Det fanns bland de nämnda or
sakerna till världens lidande en som 
särskilt gäller oss kvinnor : ung
domens brist på hemmets fostran. 
Anklagelsen är inte ny, men därför 
kan den vara berättigad. Och den 
är säkert behövligare än någonsin-

Ett par författare, mrs Mary 
Rinchart och mr Owen Johnson, ha 
skarpt framhållit denna världens 
sjukdom i ett par läs- och tänkvärda 
skrifter. Den bär titeln "Den tillspil-
logivna generationen" av mr John
son och den andra "Frihet och våra 
ändrade signaler" av mrs Rinchart 
i en novellistisk artikel i Ladies Home 
Journal. 

I den förra är det en ung amerikan, 
som ligger sårad på ett sjukhus i 
Paris och därunder skriver i sin dag
bok : "Min far och min farfar och 
hans far före honom uppfostrades att 
tjäna det allmänna — vad har hänt 
vår generation? Vi hade alla förut
sättningar för att bli ledare, familje
traditioner, obegränsade möjligheter 
och oomtvistad energi. Ändock kan 
jag ej se annat resultat av vår upp
fostran, än att vår oomtvistade energi 
ägnas åt materiella intressen och 
nöjesliv, att vi med ett ord äro para
siter", — Förf :n gör en jämförelse 
mellan Frankrike och Amerika till 

det senare landets nackdel. I Fran
krike lever ännu, skriver han, familje-
och hemkänslan, och så länge den hål
les varm och levande, dör ej idealism. 
Talröret för förf :ns idéer är en 
judisk socialist, som ser världens 
räddning i ett bättre undervisnings
system, arbetssolidaritet och nedbry
tande av alla skrankor. 

Mr Johnson har dock ej fullstän
digt uppgivit hoppet. "Naturligtvis 
anser jag icke", säger han i en inter
vju, "att hela generationen är tillspil-
logiven. Men generationen av den 
klass som hade makt och tillfälle att 
fortsätta arbetet har svikit. Sönerna 
till de män som skapat rikedomar och 
intaga ledande ställningar känna icke 
sitt ansvar." 

Är det först och främst hemmets 
fel? D. v. s. moderns? 

Författarinnan av "Frihet och våra 
ändrade signaler" synes vara av den
na mening. Fallet hon skildrar som 
typiskt är en yngling — siste repre
sentanten av en gammal släkt — som 
för kort tid sedan dödades i England 
vid ett fall från sin häst i ett polopar
ti. "Han hade ingenting annat att 
göra än roa sig och ljöt döden där
under". 

Gossens farfar hade varit en puri
tansk präst. Hans far och mor hade 
avfallit från den gamla tron utan att 
ha lyckats finna ersättning. Under 
deras jakt efter guld och nöjen växer 
gossen upp i ett slags moraliskt va
cuum. Han får tidigt föreställningen 
att hemmet är en plats man skyndar 
sig komma ifrån. Han intager sina 
måltider övervakad av främmande 
kvinnor. När han vuxit upp, följer 
han föräldrarnas exempel och roar 
sig. Han har knappast sett dem i 
vardagslag, utom när de rusat hem 
för att kläda om sig och så skyndat 
bort igen. Han kommer naturligtvis 
under dåligt inflytande, blottad på 
försvarsmedel som han är. Ungdo
mens bästa hjälp är vissheten om att 
någon med kärlek och omsorg följer 
dem på deras väg i livet, sörjer över 
deras motgångar och glädjes åt deras 
framgångar. När ynglingens utsväv
ningar nådde skandalgränsen, expor
terades han till England, där han om
kom. Föräldrarna, som1 upplöst äkten
skapet, möttes vid samma bår. 

Vilka botemedel föreslår förf :n 
för sjukdomarna: nöjeslystnad och 
bristande ansvarskänsla. Hon ser 
anledningen till olyckan i bristen på 
religion men föreslår ingen ny sådan, 
icke ens återgång till den gamla — 
vad hon pekar på är den allmänna 
förödelsen och ropar därvid på större 
ärlighet i religiösa ting, större person
lig ansvarskänsla, mera utvecklad 
moderlighet. 

När en av olycksprofeterna ser 
skulden till livsförödelsen i civilisa
tionens urartning till materialistisk-
mekanisk världsåskådning, utan an
nat mål än rikedom och nöjeslystnad, 
skriver, att Robert Burns ej sjungit 
sina sånger, om ej plogen han körde 
dragits av en häst, så våga vi tvivla 
på riktigheten av påståendet. Lika
visst som lärkan jublar lika muntert 
över ett fält som bearbetats av motor-
eller hästkraft, lika troligt är att 
Robert Burns diktade sina sånger av 
det enkla skäl att han var — Robert 
Burns och inte kunde låta bli alldeles 
som lärkan. Han hade det ini, som 
barnen säga. Och det är vad vi ha ini 
oss, det kommer an på. Har kvinno
själen så stor fond av idealism, att 
den ej låter sig besmittas av den ma
terialistiska misstron till livets högre 
möjligheter, så bli kvinnorna i förny
elsearbetet en hjälp och ej en hämsko. 

Metkroken 

utan mask 
Några betraktelser. 

// 

F Ä R S K A  

NYHETER. 

V Ä R D E F U L L T  
I N N E H Å L L  

GOTEBORGS 
MORGONPOST 

Den största 
morgon tidn ingen 

GYNNA VÅRA 
A1SNONSÖRER! 

Bland aforismerna om "Skönheten" 
i ett föregående nummer stod ett vis
domsord av Ninon de Lenclos ̂ 'Skön
het utan behag är som en metkrok 

utan mask." 

Ninon de Lenclos måste betraktas 
som en auktoritet på området. Hon 
var icke blott sin tids skönaste kvin
na utan ägde därjämte en oförlikne
lig tjusnings förmåga, vilken tillför
säkrade henne den manliga världens 
dyrkan in i sena ålderdomen. Man 
förstår av det citerade, något dras
tiska men expressiva yttrandet vilken 
ofantlig vikt hon tillmätte just beha
get. 

Låt oss spinna vidare på denna 
tråd ! Men först ein anmärkning i för
bigående ! 

Det var en tid i kvinnorörelsens 
historia, då man ansåg skönhet och 
behag av betydelse endast för de kvin
nor, som gingo giftasvägen. De själv
försörjande behövde bara vara duk
tiga, duktiga, duktiga. Det ansågs 
nästan bäst, fördelaktigast och mest 
förtroendeingivande, om de inte brå
kade med sitt utseende, fäste avseen
de vid modernas växlingar eller äg
nade någon särskild omsorg åt sim 
yttre människa, allt detta kunde näm
ligen tagas som glädjande tecken på 
att de "helt" gingo upp i sitt arbete! 

Åsikterna på detta område hava 
emellertid förändrats. Det har gått 
upp för kvinnorna, att duglighet i ar
betet mycket väl låter förena sig med 
fördelaktigt utseende, personligt be
hag, vinnande sätt och vårdad kläd
sel. Ja, än mer, att alla dessa "plus" 
i många fall utgöra en ganska viktig 
förutsättning för framgången i arbe
tet. Rynka nu inte pannan! Detta 
gäller icke uteslutande för den yrkes
arbetande kvinnan utan även för hen
nes manliga kollega. 

Låt oss, sedan vi med dessa ord 
lyckligen bevisat, att saken har all
mänt kvinnligt intresse, spinna vidare 
På Ninon de Lenclos' tråd eller kan
ske rättare metrev om behaget! 

"Le geste, c'est l'esprit du corps", 
säger ett franskt ordspråk. Det finns 
rörelser så klumpiga, så stillösa, att 
de kunna komma- den skönaste kvin
na att verka frånstötande, och å and
ra sidan finins det åtbörder så ädelt 
naturliga och fulla av tjusande behag, 
att de kunna förläna även den fulaste 
illusionen av skönhet. 

En lätt smidig gång, en naturligt 
god och ledig hållning hava ett bety
dande skönhetsvärde. Av två unga 
flickor, den ena vacker och den andra 
ful och där skönheten går som en 
anka, men den fula flickan rör sig 
som om hon hade vingar, skall tro
ligen den senare göra det starkaste 
och behagligaste intrycket. Det är 
inte alltid de skönaste kvinnorna som 
vinna sympati, tillgivenhet och kärlek 
utan framför allt de, som äga det vin
nande väsendet, den inre godheten, 
parad med intelligens, det mjuka 
kvinnliga uppträdandet, de behagliga. 

Det är inte heller alltid de kaxiga, 
de bullrande, de i sitt yttre uppträ
dande förmanligade kvinnorna som 
utföra det duktigaste arbetet, bliva de 
mest omtyckta och framgångsrikaste 
i arbetsvärlden, utan oftare de som 
dit medfört utom yrkesskickligheten 
de speciellt kvinnliga egenskaperna, 
det lugna men uthålliga arbetstempot 
och det mjuka behagliga uppträdan
det, som kan skänka förfining, nå
got av hemliv även åt vår tids hårda 
"struggle for life". 

Kvinnligheten hör visserligen till 
den inre personligheten, men den ma
nifesterar sig även utåt. Kan man 
icke utläsa en människas skaplynne 
ur hennes hållning och skick? Giva 
icke just de osökt vackra gesterna, 
de mjuka rörelserna uttryck åt det, 
milda behag, det fint dämpade i tom 
och väsen, vilka karaktärisera kvinn
ligheten ? 

Detta förhållande, att vårt inre sät
ter sin prägel på vårt yttre uppträ
dande, gör frågan om förvärvandet 
av "behaget" komplicerad och svår
löst. För att få hållning och skick 
på vår yttre människa måste vi ock
så och först ha det på vår inre män
niska. Men denna omständighet ger 
oss också förklaringen till den makt 
behaget äger, större t. o. m. än den 
fägringen sitter inne med. Vi förstå 
att behaget, som återspeglar ett vin
nande, älskvärt inre förmår att be
vara sin tjusnings förmåga länge ef
ter det att skönheten förbleknat, ja 
till livets slut. Vi förstå också att 
det är en makt för den kvinna, som 
icke går giftasvägen utan själv bryter 
sig en bana i arbetsvärlden. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

JAG TVÄTTAR 5JÄ1V 

MEN ENDAST MEO 
merKurtvål 

MAN SKÄUL AKTA 
SINA KLÄDER 
OCH HÄNDER 

Handlanden Lundberg träder in 
på sitt kontor. Fröken Schön, kas
sörskan, sitter vid telefonen och 
fortsätter, utan att observera prin
cipalens ankomst, att tala: 

— Jag älskar dig, blott dig, blott 
dig! Du, du, du, låt mig din röst 
få höra! O, ljuvligheters ljuvlighet! 
Skall saknaden sin skarpa klo i hjär
tat slå? Din jag är i tid och evig
het 

Herr Lundberg går fram och 
dunkar med käppen i pulpeten. 

— I himlens namn, det här är ett 
affärskontor, ett affärskontor, där 
man talar om affärer, endast affä
rer, var god och kom ihåg det!! 

— Jag talar affärer, förklarar frö
ken Schön. Grosshandlarns dotter 
har ringt in från landet och bett mig 
rekvirera en del sångnoter. Det var 
det jag gjorde! 

lnsändarnes spalt 
Vem älskar kvinnan mest 

— mannen eller barnet? 
Med anledning av den i föregående 

n:r införda artikeln: "Vem älskar 
kvinnan mest •— mannen eller bar
net?" har red. fått mottaga ett par 
insändare, vilka vi här nedan åter
giva med någon förkortning av hän
syn till det begränsade utrymmet. 

I. 
Med artikeln "Vem älskar kvinnan 

mest — mannen eller barnet?" har 
säkerligen en för otaliga äktenskap 
brännande och i högsta grad allvarlig 
fråga blivit berörd. Jag kan dock icke 
dela förf :ns uppfattning att det i all
mänhet är kvinnan, som på grund av 
sin moderliga kärlek blir den av ma
karna försummande parten. Det finns 
äkta män, som driva denna dyrkan av 
barnet längre än någon mor kunnat 
drömma om att göra. Jag talar i det-
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SNYGG FRAMTIDSUTSIKT! 

SKOLA VI BIDRAGA TILL 

FOLKETS FÖRGIFTNING? 
•PBOESSDORP— PROPAGANDA CENTOAuEN N.E.J. frOTE-BOQ^ 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  3 

Qinttskogens Friluftsteater. 
Herda Thomée och Carl Barcklind. 

Direkt00- Vafje afton kl. 8 

råstningsfångarne. 
F3* Tel. 12084 kl. 12-2. 

gummin11 

i Vita 
I slottsskogen 
1 MUSIK VARJE AFTON [ 
I av en avdelning ur g 
I Göteborgs Symfoniorkester. 

§111111111®"*! 

OffenlHgaj10^"' j 

M la TEATERN . 
U v«i. 9 

£n piga bland ptjor. 

-N^aTeaternT 
Varje kväll kl. 8: 
Revyn. 

KORSETT-NYHETER ! 

SPECIELLA 
KORSETTEN 

Med rostfria, obrytbara Hercules 
Spiralfjädrar samt med dubbels 
remsa i sidorna till ökat stöd åt fjäd= 
rama och största möjliga hållbarhet. 
Försedda med 2 strumphållare. 

Speciella A. 
lila drällvävnad 

Speciella B. 
grå drällvävnad 

Speciella C, 4 strumph. 

beige satin 

Till landsorten mot postförskott. 

A. JÖNSSON & Co., 
Kungsgatan 50 GOTEBORG Linnégatan 10 

. 850 

950 

115° 

-o- xr • 

rniinoiuti 
Göteborgs största och 
mest populära filmteater 

De förnämsta programmen 
från världens största film
institut och alltid den mest 
konstnärligt utförda musik 

ta fall av erfarenhet. Hur egendom
ligt det än kan låta begynte olyckan 
i mitt äktenskap i och med den först
föddes ankomst. Tilldragelsen gjorde 

. nästan tokig av glädje. Den-mm man 
na förtjusning, som jag av hela mitt 
hjärta då delade, har sedermera bli
vit mig en källa till mycken sorg. Det 
dröjde nämligen icke länge efter bar
nets ankomst, innan jag började mär
ka, att jag icke blott var satt i andra 
hand, utan så gott som icke existera
de för honom vidare. Hela hans själ, 
alla hans tankar fylldes av barnet. Så 
snart han kom hem, skyndade han, 
utan att skänka mig en hälsning eller 
en blick, in i sängkammaren och fram 
till vagnen. Bevärdigade han mig 
Ined någon uppmärksamhet, var det 
endast för att utdela en hel mängd in
struktioner rörande den lilles vård — 
eller vid minsta mankemang göra mig 
de. orättvisaste förebråelser för för
sumlighet. Härtill kom att han med 
det pinsamaste pedanteri blandade sig 
i alla detaljer, som rörde barnets sköt
sel — om han låg torrt, om de rena 
plaggen voro varma, om badvattnet 
höll temperaturen m. m. —• allt saker 
som blivit fullkomligt lika bra skötta 
utan hans inskridande. Skrek den 
lille någon gång, lyfte han honom ge 
nast, trots mina protester, upp ur vag
nen. Ett barn är, som varje moder 
känner till, lätt bortskämt, och ehuru 
vår gosse var strålande frisk och 
sund, blev han tack vare min mans 
pjunkighet med honom ett av de 

mest svårskötta barn under sin min
derårighet. 

I samma stil har det gått hela tiden. 
Barnen — de äro nu tre — äro för 
honom allt, jag endast deras vårda
rinna och en strängt hållen sådan. 
För barnens skull får jag nästan dag
ligen uppbära gnat om ingenting, fö
rebråelser för sådana bagateller som 
en man, när han är som han skulle 
vara, icke ens skulle märka. Men det 
som grämer mig mest är att det alltid 
är barnen hans första hälsning gäller, 
då han kommer in, att det är dem han 
frågar hur de må, med dem han säll-
skapar, medan den hänvändelse, som 
göres till mig, oftast endast gäller ett 
hål på en strumpa eller en fläck på 
ett förkläde. Under sådana förhål
landen är det icke lätt att bevara ung
domskärlekens låga varm i sitt bröst. 
Jag tror att många mödrar i detta fall 
har det som jag, och att det för dem 
alla kännes som för mig — bittert att 
ställas i skuggan av den man älskat 
högst på jorden och av vilken man 
väntat mest för sitt eget liv. 

En mor. 

komma isär utan dessas eget. En 
alltför självuppgivande kärlek till 
barnen! Man offrar varandra för 
deras skull. Och därför händer 
understundom att de barnlösa äk
tenskapen för mäkarne äro lyckli
gare än de äktenskap, som välsig
nats med barn. 

Observatör. 

HÖSTEN STUNDAR! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

Marknadens hittills oöver-
träffade och billigaste hem-
färg. Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män sä köp 

S P I S B R Ö D  
från 

Göteborgs Angbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

De bästa HANDSKAR 
och det rikaste urval 

Drottnings. 42 HANDSKKOMPANIET 
Tel 
15379 

II. 

Det är nog den allmänna upp
fattningen, att en nödvändig förut
sättning för den äktenskaplig lyc
kan är att det finns barn i hemmet. 

Men håller detta alltid streck? 
Är det inte fastmer mycket ofta 

så, att den äktenskapliga lycka, 
som den ömsesidiga kärleken skän
ker makarne, om icke försvinner så 
dock högst väsentligt förminskas, 
när barnen komma och växa upp. 
Hur många männikor bliva icke 
kallsinniga, för varandra rätt likgil
tiga makar, när de bli älskande för
äldrar? Det allt uppslukande intres
se, den innerliga ömhet de en gång 
ägnade varandra övergår så små
ningom och kanske utan att de själ
va äro medvetna därom på barnen. 
Av "Axel och Maria" bli efter någ
ra år "Mamma och Pappa", med 
dessa .benämningar som de namn 
de använda om och till varandra! 

Naturligtvis är det inte barnens 
fel att föräldrarne på detta sätt 
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NEJ, MIN CAJBBE LILLE — 
VÅR. A MÄN MÅ BÄST AV ATT 
BEHÅLLA SIN FWHET, I 
DÄRFÖR- !LöSTANTyr 

"Ett för högt pris?" 
Kvinnornas Tidning har i de båda 

senaste numren "under strecket" åter
givit en del betraktelser av en själv
försörjande kvinna, vilka synas mig 
tarva ett bemötande. 

Vederbörande dam är icke nöjd 
med sitt öde sådant hon själv utfor
mat det. Mig förefaller det lyckligt 
nog. Gift med en man, som brister i 
en makes och fars första plikt att ar
beta och försörja sin familj, träder 
hon i hans ställe, bryter sig en ly
sande affärsbana, skänker välstånd åt 
hemmet, förhjälper sina barn till en 
utmärkt uppfostran och bidrar genom 
sin framgång till att göra kvinnoar
betet respekterat. Det lyckas henne 
även att tillvinna sig barnens varma 
hängivenhet. Endast på en enda punkt 
misslyckas hon — hon förmår icke 
att förvandla sin man från en odug-
ling till en duktig arbetsmänniska. 
Man anar, att hon aldrig gjort några 
verkliga försök i den riktningen. Hon 
har otvivelaktigt gift sig med honom 
av kärlek, men hans bristande arbets
förmåga, hans ansvarslöshet gent 
emot familjen stöter henne, en kraft
människa som hon tydligen är, till
baka, kyler hennes hjärta till is. Hon 
skiljer sig från honom och från den 
stunden är han som utstruken ur hen
nes liv. Hon talar icke om honom, 
intresserar sig icke för hans öde. Så 
en dag efter många år —• barnen ha 
hunnit bliva vuxna! — får hon åter 
höra talas om honom. Han är en an
nan, han är bland de män som arbeta 
och bland dem som lyckas i stor stil! 
Han har undergått en metamorfos, 
och den som åstadkommit underver
ket är —• hustrun n:r två! 

Denna händelsernas utveckling 
skänker icke, märkligt nog, hustrun 
n:r 1 någon tillfredsställelse, utan 
bräddar i stället åt henne en bägare 
av bittraste malört. Hon anser att 
allt det ståtliga hon själv åstadkom
mit i livet är för intet att räkna mot 
vad den andra kvinnan förmått, näm
ligen att sätta fason på den odugling 
till man hon bannlyst ur sitt eget liv. 

Här har man utomordentligt svårt 
att följa författarinan. Man har en 
absolut klar uppfattning av att hen
nes kärlek till maken för länge sedan 
skattat åt förgängelsen och man tror 
icke på att den nu åter vaknat till liv, 
ty i så fall skulle hon känt en om än 
smärtfylld glädje över hans upprät
telse. 

Man gripes i stället av en till viss
het gränsande misstanke, att hennes 
förtvivlan icke utgår från hjärtat, 
utan har sin rot i ingenting bättre 
och vackrare än kvinnlig avund, sårad 
kvinnlig fåfänga. Hennes misslyckan
de i fråga om att "rätta till" mannen, 
göra en duktig karl av honom har all
tid varit ett faktum, men det fram
träder som ett uppenbart sådant, först 
när en annan kvinna verkligen lyckas 
omskapa honom. Först då kännes 
misslyckandet som ett förkrossande 
nederlag, nästan omöjligt att bära. 
Hon står som den underlägsna, den 
förlorande inför den man, som en 

jOcl båsta tvättmedlet för fina och. ömtåliga kläder 

Selma Sjöberg's 
DAMFRISÉRS ALONG 

Kungsgatan 63. Rikstelefon 4717. 

R e k o m m e n d e r a s .  
OBS. ! Nedsatta priser. 

! H E L A N D E R S  
ångrostade 

K A F F E  
är i smak och arom 

oöverträffat 

Gummans Flingor 

När kärleken dog. 
De hade blivit kära i varandra vid 

första ögonkastet och voro nu för
lovade. 

Han var statistiker och frågade, 
bävande för ett nekande svar: 

— Är du road, älskade, av stati
stik? 

Hon visste inte vad som låg i det
ta ord, men svarade på förälskades 
hänförda sätt: 

— Gränslöst! 
— Nå, utbrast han förtjust och 

klottrade ivrigt ned en mängd siff
ror på ett papper, då skall du få 
höra något utomordentligt intres
sant, som jag räknat ut just nu när 
jag suttit och sett på din bedåran
de mun. Hör på, du är nu sjutton 
år. Under femton år — de föf*sta 
räkna vi inte — har du förtärt 5 
oxar, 14 kalvar, får och lam, 327 

höns och kycklingar, 304 ankor, 12 

gäss, 824 st. vilt av olika slag, 160 

fiskar, 3,124 ägg, 700 buntar grön
saker, 607 korgar frukt, 50 kg. ost, 
40 säckar mjöl i form av bröd och 
annat, 18,900 koppar té, kaffe och 
mjölk, 3,00 liter vatten 

— Usch då, fy då, nej då, så o-
täckt, utbrast hon. Har du inget an
nat att säga om min mun??? 

— Jo, oändligt! Du öppnar mun
nen rätt mycket, när du talar — — 
om du hölle på att tala i samma 
tempo som nu, så skulle den sam
manlagda sträckan av det avstånd, 
som uppstår mellan dina läppar när 
du uttalar de olika ljuden, på tjugo 
år nå den svindlande längden av 

1,332,124 kilometer 
Den unga damen slog upp förlov

ningen. Den övergivne statistikern 
har förgäves sökt räkna ut orsaken. 

HUR Ô DAG 
"en verkligt först
klassig illustrerad 
tidskrift " 

" med gedigen 
och fint kultiverad 
ton ' 
SÄGER DAGSPRESSEN 

ning för längesedan redan föreslagit 
även för våra svenska tjänarinnelö-
sa hem. — Sålunda är det i Austra
lien ingen ovanlig <-yn att efter 111'd 
dagen se en även myckct vä: situe
rad husfader hjälpa husm idern-med 
disken! 

Tänk! Och detta kallar mrs Dale 
hemslavinnornas land. Vi ha san-

erligen skäl att avundas. Ty huru 
många svenska "hemslavinnor" i 
precis samma predikament som de 
australiska finnes det i vår tid icke! 
Men vi tro oss förgäves kunna ef
terlysa den diskande svenske gross
handlanden eller den svenske hä
radshövding, som på fredagen tar 
sig ett par timmars frist från sin 
klientel för att hjälpa sin av arbete 
överlupna fru att bona parkettgol
ven. 

Nu är endast frågan i detta fall: 
Skall Australien besegra Sverige — 
eller Sverige Australien? ! ? ! 

B ö r  e j  s a k n a s  
i något svenskt hem! 

P R E N U M E R E R A  A  N Ä R M A S T E  
POS1ANSTAL1 ELLER BOKHANDEL! 

gång var hennes make, inför hans 
andra hustru, inför barnen, inför all 
världen ! Och hon som dock lyckats 
i allt annat, beundrats, höjts till sky
arna! Hon har träffats i sin sår
baraste punkt, sin självkänsla, sitt 

högmod. 
Och slutligen, utläser man icke bris

tande självförståelse och människo
kännedom över huvud taget i hennes 
utrop: "Tänk om jag tagit hand om 
min mans svaghet såsom om mitt för
sörjningsproblem !" 

Hon anser tydligen själv framgån
gen viss. Men är den så? Var hon 

den rätta kvinnan för honom? Helt 
säkert icke. Han var otvivelaktigt en 
svag och ansvarslös natur, men han 
ägde dock, vilket livet sedan visade, 
slumrande kraftmöjligheter. Vem 
kunde väcka dem til lliv ? En myndig 
och stark kvinna som hustrun n :r 1 ? 
Knappast ! I skyddet av hennes styr
ka skulle hans svaghet endast bliva 
större. Men däremot sannolikt en 
kvinna av "ranknatur", en älskad 
kvinna, som just genom sin svaghet 
och hjälplöshet, sin tillit appellerade 
till det manliga i hans natur, påkal
lade hans hjälp och beskydd, hans 

kraft ! 
Hustrun n:r 2 var troligen en så

dan kvinna och hon tog säkerligen 
icke alls "hand" om sin man, utan 
omskapade honom endast och allenast 
genom att vara en svag, älskad kvin
na. Den fundersamma. 

Från "hem-
slavinnornas" land. 

En representant för den austra
liska kvinnorörelsen, mrs Margaret 
Dale, befinner sig för närvarande 
på besök i Stockholm i och för en 
del för sitt hemlands kvinnorörelse 
givande studier, bl. a. innebörden 
och verkningarna av den i Sverige 
nyligen införda lex veneris. 

Trots den i Australien genomför
da rösträtten med ty åtföljande rät
tigheter för en australisk kvinna att 
bekläda vilket ämbete som,, häls^ 
önskas undantagandes ledamotska-
pet i en jury är enligt mrs Dale 
Australien ett sannskyldigt hem
slavinnornas land. Svårigheten, för 
att ej säga omöjligheten att till rim
ligt pris erhålla lejd hjälp, tvingar 
husmodern att själv utföra alla till 
ett hems skötsel hörande sysslor. 
Även de grövsta. Att någon demon
stration detta till trots ej förekom
mit från de australiska husmödrar
nas sida förklarar mrs Dale bero av 
den beredvilliga hjälp som i arbetet 
lämnas dem av man och barn — en 
lösning av det husliga arbetet som 
inom parentes sagt Kvinnornas Tid-

Vad tummen berättar. 
Det säges så här: 
De tre delar av vilka tummen be

står, beteckna de tre världsbehär-
skande egenskaperna: viljan, logi
ken och kärleken. Den första leden, 
nagelleden, betyder viljan, den an
dra logik och förnuft, den tredje 
kärleken. Är tummen ojämt utveck
lad och den första leden ovanligt 
lång, så regeras den ifrågavarande 
individen uteslutande av sin vilja; 
om den mellersta leden är längre 
än den första, så råder främst för
nuftet; är den tredje leden mycket 
lång, så är den ifrågavarande män
niskan sina sinnens slav. 

Med stöd av dessa upplysningar 
kan man tydligen rätt bra komma 
underfund med vad medmänniskor
na gå för. 

Detta är en historia för vestgötar. 

Vid Herrljunga järnvägsstation går 
en pojke utmed tåget och skriar: 

— Herrlj unga bröstkarameller — 
veil I ha nåka sockerböna — Herr
lj unga bröstkarameller — veil I ha 
nåka sockerböna? 

. En ursinnig resande sticker ut hu
vudet genom kupéfönstret och ryter : 

— Vad är det för en eländig soc
kerböna du gastar om? 

Pojken : — Jag säjer la inte socker
böna, jag frågar om I veil ha nåka 
saker börna. 

En lektion. 
Av S. L .  

Isen hade nyss brutit upp. 
Glittrande och blank, med tungt 

och stilla lopp flöt den breda älven 
fram mellan knoppande träd och ljus
gröna ängsmarker. 

Det var en sådan dag, då allt på 
jorden ter sig såsom nytt — solske
net som faller värmande på kinden 
— himlen som andas höghet och klar 
ro — markerna som spira, och sko
garna som dofta och genljuda av vak
nat växt- och fågelliv. 

Och nytt syntes det även den unga 
kvinna, som till öronen insvept i sin 
resrock satt något avsides från de öv
riga passagerarna å älvångarens övre 
däck och med nykomlingens uppmärk
samhet följde allt. Hon hade många 
skäl att med intresse iakttaga detta 
landskap, vars väna och dock stor
stilade natur hon såg för första gån
gen. Denna resa betyder en stor för

vandling i hennes liv — det första 
allvarliga steget ut i världen. 

Gång på gång flög hennes oroliga 
och upptagna tankar till resans slut
liga mål — det grevliga huset, som 
nu skulle bliva Shenes nya hem. Och 
hon rodnade av oro och stolthet, hen
nes hjärta svällde och slog hårdare 
av en ny och egendomlig tillfreds
ställelse. 

Allt var ju som en saga eller som 
en dröm. Nyss hade hon gått och 
pysslat i föräldrahemmet i den lilla 
staden —• en okänd liten flicka med 
husliga talanger, som ingen förstod att 
värdera. Och så — plötsligt — ge
nom några små tillfälligheter var allt 
förvandlat, och vägen låg öppen för 
benne till ett grevligt palats. Visser
ligen som underordnad — "som hjälp 
och sällskap" hade det uttryckligen 
stått i annonsen. . . Men ändå ! Trolskt 
och underbart var alltsammans. 

Och det hade rustats med och ä-
ven över husets förmåga, att göra 
henne så värdig som möjligt för den 
nya och lysande banan. Mammas 
brudunderkjolar och finaste linne, 
som legat på hyllan i många, många 
år, hade fått stryka med. Ingen tänk-
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GÖTEBORG 
försäljer i samtliga sina butiker 

Kooperativa Förbundets Margarin 
Växtmargarin 1.70 pr kg. 
Gräddmargarin 2.— „ „ 
Smörblandat 2.30 „ „ 

OBS.! .De billiga priserna i förhållande till övriga fabrikat. 

Tala om för mamma 
att de flesta 
av skolkamra
terna få sina 
nya kostymer 

från 

Vaddtäcken 
handstickade såväl som 

maskinstickade samt 

Filtar 
till billigaste priser hos 

Lisa Hallbäck 
26 Vallgatan 26. 

De Damer 
som önska moderna, bekväma först
klassiga skodon till möjligast lägsta 
priser köpa hos 

Hedströms 
Södra Larmgatan 10. 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

FISKTORGET. 
T e l .  1 0 9 2  -  1 3 8 6 5  -  3 0 7 2 .  
T e l .  - a d r .  " B E R L I N S " ,  

illllllllllllllllilllilllllliilll 

Vän, icke fiende. 
Spökena, busen och sotaren, som ju 

förr i tiden spelade en icke alldeles 
oviktig roll i barnuppfostran, särskilt 
när denna — som ej sällan hände i 
fråga om de minsta småttingarne — 
lades i barnjungfrurnas händer, hava 
väl nu i det närmaste försvunnit ur 
barnkammaren. Men skrämseltakti
ken har därför icke helt och hållet 
lagts på hyllan, utan användes nog 
då och då som stöd för den faderliga 
och moderliga auktoriteten. Det är 
bara de skrämmande gestalterna, som 
blivit andra. 

Vem känner inte igen det här av 
en snäll och beskäftig mamma helt 
tanklöst fällda yttrandet: 

— Oim Pelle inte tar på sig ytter
rocken, blir Pelle förkyld och så sjuk, 
så förfärligt sjuk så, och då kommer 
doktorn hit och känner och klämmer 
på Pelle och skickar hem stora flas
kor med rysligt sura och beska drop
par, som Pelle måste dricka ur var
enda smul. 

Vackra Gångmattor. 
Platsens största sortering. 
— Lägsta priser. — 

A.-B. Carl Johnsson, 
KUNGSTORGET. 

Orden ha en till synes utmärkt ver
kan, Pelle kryper lydigt i ytterrocken 
och slipper förkylning, men samtidigt 
fylles hans hjärta med fruktan för 
den ryslige doktorn. Det är ju alls 
inte mammas mening, men det blir i 

alla fall så. 
Och händer sig sedan, att Pelle en 

dag känner sig underlig och "ledsen" 
i kroppen, det gör ont i huvudet och 
sticker i halsen. Mamma, som ser, 
att pysen är iblek om kinden eller att 
ögonen ha en egendomlig glans, frå
gar om Pelle mår illa och känner sig 
sjuk. Det gör nu Pelle förstås allde 
les kolossalt, men han förnekar det 
ivrigt och ihärdigt. Han vet, att om 
han är sjuk, så kommer doktorn och 
känner och klämmer på honom och 
häller i honom sura och beska drop
par —• det har mamma ju sagt så 
många, många gånger. Och Pelle an
stränger sig till det yttersta och låt
sar sig frisk för att hålla doktorn från 
livet på sig. Det går en dag, kanske 
två, men så slår sjukdomen, som hun
nit få ett riktigt kraftigt tag, omkull 
Pelle i sängen. 

Det går inte att värja sig längre. 
Mamma talar visserligen om hur 
snäll farbror doktorn är, att han skall 
göra Pelle frisk och ge honom söta, 
goda droppar, men Pelle vet bättre 
och när doktorn står vid sängen är 
han förfärligt rädd, hjärtat slår häf
tigt och pulsen flyger. Han vill inte 
öppna munnen, inte låta "den snälle 
farbror doktorn" lyssna på bröst och 
rygg, vill inte tala om var det gör ont, 
och han vill inte, inte ta några drop
par! Han vet, att allt som kommer 
från doktorn, är svårt och farligt. 

Mamma står handfallen och för
tvivlad 'bredvid och kan inte förstå 
denna pojkens oresonliga fruktan. 
Hur kan han ha blivit så rädd för 
doktorn?!! Det är fullkomligt ofatt
bart ! 

Genom den lille patientens omed-
görlighet försvåras läkarens arbete. 
Han får inte göra den ingående un
dersökning han behöver, får inga upp
riktiga svar på sina frågor och har 
på grund därav svårt att fastställa 
sjukdomens natur och att göra sina 
ordinationer. Kanske han också sä
ger, att det hela aldrig behövt bliva 
denna allvarliga sjukdomshistoria, om 
han blivit tillfrågad genast och de 
första symptomen på illamående gå-
vo sig tillkänna. — 

Mamma svarar bedrövad och utom 
sig, att hon nog tyckte att gossen ett 
par dagar inte såg kry ut, men att han 
själv förnekade att han var sjuk. Hon 
kan inte förstå, att han dolt det för 
henne 

En sekunds eftertanke bör säga 
varje moder, hur fullständigt avvita 
det är att skrämma sig till lydnad hos 
småttingarne genom att för dem miss
tänkliggöra och framställa som ein 
"buse" den man, som när sjukdom 
stöter till, skall bringa dem hjälp. Och 
som den enda rätta och kloka måste 
i stället den taktiken framstå, at re
dan tidigt göra barnen förtrogna med 
att läkaren är en god vän, en riktigt 
god vän, som tycker det är synd om 
små sjuka barn, och som gör dem 
friska igen och ger dem söta, goda 
droppar. 

Ångbageri-A.-B. 
R O S E N L U N D S  

försäljes i J. A. M. A.-B., Åsen & 
Jordhammars oc.i Arias mjölkför
säljningslokaler. Tel. 6026, 7071. 

Kvinnliga Kontoristförbundets 
Kilo- och Semesterhem 

SO M MAR BO 
å Billdal, hålles öppet till den 7 septem
ber. Kontorister (även icke tillhörande 
Förbundet) erbjudas billig och god in
ackordering pr dag eller vecka. Vidare 
genom Kamrern. Telefon 72 95. 

KURSERNA 

i Fransk Linnesöm 
börja åter Fredagen den l:ste Sept. Sär
skild kurs i konstsömnad. Förfråg
ningar mellan 11—3 och 6—8. Tel. 15281. 

Beställningar utföras å handsydda såväl 
enklare som mera eleganta utstyrslar à la 
fransk metod, ävensom tillklippning och på-
ritning. Modeller till påseende. 

M. PERSSON. 
Vasagatan 17, 2 tr. Göteborg. 

Inomjj} minuter 

försvinner den häftigaste huvudvärk eller 
de plågsammaste nervsmärtor, om en Ger-
mosankapsel intages. Angenämaste och 
mest ofelbara medel, utan skadliga bi
verkningar. Finnes å apotek i askar a 
kr. 1,70. Btgär endast 

J. BLIXT, Skoaffär 
Dam-! Herr- och Barnskodon. Solida 

och moderna varor. 
Kungstorget 1 (Götahallen). 

Bazaren 45 & 47, Kungstorget. 

Nya Sjömanshemmet åt l:sta Långgatan. 

Skanstorget 5. 

Torgskräck. 
Med torgskräck förstår man den i 

många psykiska sjukdomar, särskilt i 
förening med svår neurasteni uppträ
dande rädslan för att ensam gå över 
en öppen plats eller en folktom gata. 

Torgskräcken framkallas av en s. k. 
tvångsföreställning att saken är omöj
lig och till grund för densamma lig
ger en faktisk, antingen ihållande el
ler övergående allmän muskelsvaghet 
jämte hågkomsten av synnerligen o-
behagliga situationer vid tidigare för
sök att övervinna ångesttillståndet. 

Torgskräck — eller agorafobi, så
som man även kallar denna egen
domliga sjukdom — åtföljes av en 
stark känsla av ångest och bekläm-
niing, intensiv hjärtklappning och 
känsla av matthet, vidare svindel, 
darrning i kroppen, skälvning i knä
vecken, till och med understundom 
fullständig medvetslöshet. Man må
ste skarpt skilja mellan sinnes- och 
nervsjukas torgskräck och den fruk

tan för olyckshändelser, som över
faller många med kroppsliga lyten 
behäftade personer, särskilt i början 
av deras sjukliga tillstånd, då de sko
la ensamma ge sig ut på en gata. 
Anmärkningsvärt är att torgskräcken 
utebliver eller uppträder i betydligt 
ringare grad, när den sj uke går längs 
en husrad eller befinner sig i en an
nan persons sällskap. 

Även hos djuren förekommer torg
skräck. Man vet omtala ett fall, då 
en hund, sedan han en längre tid led
sagat sin av agorafobi lidande hus
bonde, själv angreps av samma sjuk
dom. 

Besläktade med torgskräcken äro 
åtskilliga andra hos nervsjuka män
niskor uppträdande ångesttillstånd, 
såsom rädslan för att gå ut i det 
fria, för at åka i slutna vagnar eller 
för att sitta i en folkfylld lokal, ex
empelvis i en teatersalong eller kon
sertsal — tillstånd, som ha sin grund 
i " en oövervinnelig föreställning om 
hotande faror. 

K. fl. Döbeln 
Vasaplatsen 13, Göteborg. 

S p e c e r i a f f ä r  m .  m .  
Telefon 3102. Etabl. 1897. 
R E K O M M E N D E R A S !  

KOL VED 

C .  N .  A N D E R S S O N  
Tel. 2780, 6972, 10849, Göteborg 

Nilssons 
Blomsteraffär 
Linnégatan 31 

Tel. 40572 e' 

Kransar 
Buketter 

alla PRISLÄGEN. 

Vid kommunalstämman har 
förslag om ett anslag på l0Q ^ 

socknens nybildade goodtempljj" 
Efraimson på Rödjet begär 

— Ja, nog vet jag, att staT^ I 
kommun har kostat möcke pe °C? I 

di fulle, men ska en nu också hL?| 
betala te di nöktre, var «1« j °r - ' 
sluta? 

Kräftor 
inkomma nu varje dag i 

Fiskhallen Grönsakstor»f 
till billigaste priser. 

Tel. 5438, 5436. Filial Bazar Alliant]:-, 

Gulaschbaronen: — I gåi~^> 
gick jag förbi er port. 

Verklige baronen: — Tack! 

ARLA MJÖLK 
Distribution på glasflaskor 

Tel. 8578, 3699 

ARLA MJÖLKSERVER INQ 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96, 

//ö/rr/ö //r-jr,/ Jxzysfay>/yjer 

SCa/Y%Artswri 
^ ^  SÄr/spoy/aro-

NU INKOMMET, 
till dagens, lägsta priser: 

Handvävda, färgäkta Bomullstyger, 
stor sortering. Ylletyger, Viyella, Flanel
ler, till klädningar och blusar. Blekta och 

oblekta Vävnader, bästa fabrikat, med 

stor rabatt å stycke. Prima kulörta Skjort
tyger, Möbeltyger, Gardiner, Bord
dukar, Bolstervar, Sängtäcken, Linne
vävnader, Handdukar och Duktyger, 
bästa kvalitéer. Lahmans Herr- och Däm
underkläder. Strumpor. Snörliv. Näs
dukar. Förkläden. Prima Bomulls-

och Ullgarner. 

Bertha Anderson, 
15 3Çorsgatan 15 

Den besökande: — Jag måste ab 
solut träffa professorn. Det är en 
ytterst viktig angelägenhet. Var god 
underrätta honom! 

Hushållerskan: — Nej, jebalon, det 
vågar jag visst inte! Professorn 
skulle ta huvet av mej, om jag störde 
honom — han håller på med en av
handling om "Självbehärskning". 

* 

Hon: — Doktorn säger att jag ab
solut måste fara till ibadort för att 
minska i vikt och du nekar mig till-
låtelse att resa. Du älskar mig icke 
längre ! 

Han: — Gör inte jag?! Men för
står du då inte, att jag älskar dig så 
gränslöst mycket, att jag inte vill för
lora ett enda hekto av dig?! 

* 

På sanatoriets ligghall. 
En herre: — Har man konstate

rat åderförkalkning också hos er? 
En annan herre: — Nej ingen 

sjukdom alls. Jag har nämligen 
sagt ifrån, att då reser jag ögon
blickligen. 

Bråsthi Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

R E K O M  M  E N D E R A S .  

Sänd Eder TVÄTT till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46, Göteborg. Tel. 1443. 
Omsorgsfullt arbete. Snabb leverans 

Köp svenska varor! 

Massage - Sjukgymnastik 
Dagmar Palmquist Ester Taube 

Leg. Sjukgymnaster K. G. C. I. 

JÄRNTORGET 4 

ÖPPNAS 1 SEPT. 
Upplysningar pr tel. 42118 

Holger Bille 
TANDKLINIK 

Vitfeltsplatsen 1 B. Tel. 19340. Göteborg. 
(Mitt emot Engelska kyrkan). 

Mottagmingstid vard. 10—3, sönd, 11—"1 

Spécialité: Löständer alla slag. Guld-
arbeten, guldbryggor « 
guldstifttänder. 

Resande kunna erhålla sina arbeten på dagen. 

,te på att spara något, då det gällde 
henes väl. 
. Men så hade hon också blivit fin 
till sist — ny från topp till tå ! 

Hon kände med sig själv, att hon 
kommit några trappsteg högre — ja, 
att hon stod mycket högt. Och högre 
kunde hon väl komma ännu, tänkte 
hon — kanske slutligen bli grevinna 
själv och sitta på sidendynor och 
knapra på konfekt. Ty detta skulle 
bon naturligtvis få lära sig hos gre
vinnan — pappa hade ju sagt, att det 
•var en gammal, gammal genomfin ätt, 
med anor ända från drottning Kristi
nas dagar. Och det är med adelskap 
som med vin — det förädlas med å-
pen. Å, det hela var en sådan ut

märkelse ! 
Och hon kunde väl knappast hjäl

pa det, men hon såg också mycket 
högdragen ut, där hon satt, insvept 
i en rock, som gick över öronen, och 
en hatt, som elegant föll ned över 
skulderbladen, omvälvd av en dyrbar 
pleureuse. Och de övriga passage
rarna kunde väl icke heller hjälpa 
det, men de sågo icke så fina ut, mest 
föreföllo de att vara lantmän, påstig
na här och var, men helt visst icke 

som hon på väg till ett grevehus. 
Och de läto henne även artigt vara 

i fred. Visserligen tittade de på hen
ne en smula, och detta kunde de gär
na göra, tänkte hon — hon var värd 
att titta på. Men sedan slogo de sig 
lugnt ned och började räkna pengar 
eller läsa sina landsortsblad, och hon 
satt ensam och småhuttrade, ty icke 
ens de finaste kläder kuinde dölj a, att 
man befann sig i den svala vårvintern 
efter islossningen. 

På däcket framför henne promene
rade en ensam äldre kvinna, iklädd 
en mörk spräcklig, något snäv kappa 
och en mössa av skinn. Hon hade 
nyligen stigit på, nickat vänligt åt 
några av lantmännen och sedan bör
jat promenera för att hålla sig varm. 
Men då och då kastade hon en skarp 
och strålande blick på den unga da
men. Slutligen stannade hon framför 
henne och sade helt naturligt : 

— Fryser fröken?" 
Den unga damen såg upp — eller 

snarare ned på de grova skorna, som 
stannat framför henne, och svarade 
ett kort: —nej tack. Det låg en till
rättavisning i tonen som ungefär kun
de översättas: "Vi äro inte presente

rade — var så god och lämna mig i 

fred!" 
Men den äldre kvinnan forfor lika 

vänligt och med en smekande blick 
över landskapet : 

— Tycker fröken att det är vackert 

här? 
— Åja, svarade den unga damen i 

samma ton och vred sig nu så myc
ket som möjligt åt sidan för att visa 
att hon icke ämnade besvara flera 

frågor. 
Den äldre såg forskande på henne 

från sidan, och ett litet underligt le
ende gled över hennes läppar. 

Därpå började hon tyst promenera 
igen. 

Efter en stund steg den unga kvin
nan upp. Hon såg på klockan att 
landningsplatsen icke kunde vara 
långt borta och gick ned för att styra 
med sitt gepäck. Och hennes oro och 
undran ökades med varje minut. 

När hon så småningom landstigit 
jämte några andra, samt fått saker
na från båten ned på bryggan, vände 
hon sig sökande omkring. Ett par 
stenkast från bryggan höll ett elegant 
ekipage — det var naturligtvis hen

nes ! 

Hon skyndade fram, men kom för 
sent. Kusken ryckte lätt i tömmarna 
och mitt för hennes näsa rullade eki
paget bort med lätta hjulsteg över 
landsvägens fina grus. 

Den unga kvinnan stod rådvill kvar. 
Bakom glaset i kupén tyckte hon sig 
ett ögonblick ha sett skymten av en 
gammal skinnmössa •—• det måtte va
ra en mycket fin trakt, som lät enk
lare folk färdas på det sättet. 

Men skjutsen som i samma ögon
blick kom emot henne var icke så 
fin. Det var en helt vanlig gammal 
trilla med smala sitsar och halmstopp
ning under en nött skinndyna. 

Något surmulen steg hon upp och 
lät kusken lyfta på gepäcket. Han 
fullgjorde sitt uppdrag under en näs
tan butter tystnad, smackade därpå 
en signal till hästen och satt orörlig 
som en träbit framför henne hela 

vägen. 
De mötte många människor och alla 

stannade de vid landsvägskanten och 
hälsade vördnadsfullt, då de sågo gre
vinnans ekipage. Om de hälsade på 
kusken eller på hästen eller' på vag
nen är icke lätt att säga. Men den 
unga damen tog det åt sig. Och för 

att de riktigt skulle kunna få se på 
vem de hälsade, sträckte hon sig så 
mycket hon kunde ur den vida kap
pan — ty i trillan med d-en hårda sit
sen kunde hon alls icke sjunka ned. 

Och- så kom hon fram. 

Den gamla trillan svängde som ett 
verkligt fint ekipage utefter den sol
gula sandgången och stànnade med ett 
ryck framför en hög vit slöttsliknan-
de byggnad, vars uppgång vaktades 
av en livlig gordonsetter. 

Hon spejade .ivrigt för att få se en 
skymt av grevinnan. Hon väntade att 
någon dörr skulle slås upp på vid ga
vel och något drottninglikt träda ut. 
Men istället kom en jungfru i vitt 
förkläde och mössa, enkel och still
sam som en sjuksyster. 

Och hon fördes in i en korridor 
där hon fick lägga av sig — och se
dan in i en stor sal med golv som 
en spegel, och där atmosfären doftade 
av blommor och skog och sedan in 
i ett mörkare rum med en matta så 
mjuk som sammet under foten och 
möbler som blixtrade av beslag och 

polityr. 

Och där — i en divan långt borta 

A S J ̂ t 
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BREVLÅDA. 
"En vän i viken." Kvinnornas 

Tidning är politiskt och ekonomiskt 
oberoende — fullständigt!! Tidn i 
äges, administreras och redigera; 
av kvinnor som funnit glädje i att 
ge den svenska kvinnovärlden en 
egen röst i pressen. Stämman åt i 
väl inte så stark ännu, men det blir ? 

om kvinnorna lämna sitt stöd i 
form av prenumeration. 

'Undrande." Nej, vi hava icke I 
tagit parti i denna strid utan hava ! 
endast låtit de båda parterna fram-1 
lägga sina skäl i våra spalter. Vi 
vilja icke tjänstgöra som pekpinne I 
utan hålla före, att en och var själv I 
bör bilda sig en åsikt och rösta ef-1 
ter eget samvete. 
Ann Marie. Eder artikel innehåller i 
många goda tankar och träffande E 
anmärkningar, men den skjuter nå-1 
got över målet, tar för hårt i. Att i 
det är som det är här i livet är nog ' 
inte uteslutande männens fel utan: 
även kvinnornas. Det kvinnliga so
ciala och politiska intresset har va
rit och är fortfarande minimalt! 
Kvinnorna kritisera i stället för att| 
själva deltaga i samhällsarbetet-
ej underligt då att deras synpunkter 
vinna så föga beaktande. — Vi sko-1 
la vid tillfälle återkomma till det i i 
Eder artikel berörda ämnet, i sam-| 
ma anda men i något modererad I 
form. 

— satt grevinnan framför en bord 

bricka och drack té. 
Den unga flickan stannade försagd. 

skamsen till döds. * 
Där återsåg hon den gamla kvin 

nan från båten, men utan skinnfflö5 

sa och utan spräcklig kappa 
iklädd en svart sidenblus med vl 

spetskrage. Och huvudet med de 
snövita insprängningen i det svart3 

såg så vackert och ädelt ut, och ha# ^ 
den, som hon räckte henne, var ^ 
och blomlik som en drottnings. 

Det blev aldrig nämnt ett ord 
resan. Ej heller blev den unga 

men någonsin grevinna. I 
Men småningom fick hon beleV ^ ^ 

het och bildning nog att alltid 
artigt på ett vänligt tilltal. 

Och det var ju ändock något. •, 

Varför nlåf,aa ^ed dåH|t ^ 

Prova re()a 
» «I fl U» Ti ttlr&r 

Ni kan fä Swalanders kaffe? Butiner 
17, Korsg. 13, Bazar Alliance, 
i dag! 
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M. M. 

"Nordens fransmän." 
Av H—t H—n. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Inga särskilt stora utrikespolitiska 
händelser hava inträffat under den 
gångna veckan. Kanhända bakom ku-
i/isserna, men i så fall bevaras de än
nu som hemligheter för världen. Vad 
som tilldragit sig och är känt kan i 
korthet summeras ihop så här : 

Det franska hotet om tvångsåt
gärder mot Tyskland för dess tredska 
i(läs oförmåga!) att icke fullgöra sina 
skadeståndsbetalningar har ännu ic
ke bringats till verkställighet. Blotta 
möjligheten därav kom den tyska va
lutan att göra ett svindlande fall; en 
dag kunde man köpa 100 tyska mark 
för 19 svenska öre! Nya meddelan
den om fortsatta underhandlingar 
mellan tyska regeringen och skade
ståndskommissionen på basis av för
slag, framlagda av bl. a. Stinnes, samt 
om möjligheten av ett betalningsan
stånd till Tyskland har kommit den 
tyska valutan att visa stigande ten
dens ehuru visserligen en mycket 
svag och-vacklande sådan. 

Bland Europas nödlidande nationer 
intager väl Österrike platsen närmast 
Ryssland. Efter en långvarig och 
hopplös misär, står landet nu inför 

fullständigt ekonomiskt samman
brott. På alla håll där det sökt hjälp, 
har man kyligt ursäktat sig och hän
visat till Folkförbundet, till den kraft 
0°h verkan det nu hava kan. Med 
Österrikes växande kraftlöshet har 
r°\ lusten hos dess grannar ökats — 
nian talar redan om härar, som stå 
fäidiga att rycka in över gränserna 

att med lämpliga områden stilla 
s'n landhunger. 

Den mellan fristaten Irland och 
ngland ingångna fredliga överens

kommelsen; synes, i strid mot de 

j^Sta *ai"hågorna, komma att stå fast. 
e män som övertagit ledareskapet 

j.ter ^en irländske statschefen Col-
ns> vilken nyligen föll för mördare-
and, hav 

beslutn 

ståndsi 

a nämligen förklarat sig 
ia att fullfölja hans samför-

'Politik med England. 

m J i^reSS'^&ningsögonblicket ingår 
• ce'ande, att skadeståndskommis-

]an^en 'C^e villig tillerkänna Tysk-

tare tf* morator'urn' men väl ett kor-
li|[e etalningsanstånd. Även denna 
^ e^tergift hälsas i Tyskland med 

och en lättnad i det allmänna 
® ar uppenbarligen inträtt-

Det sägs att svenskarna skola va
ra Nordens fransmän, och frasen ut
talas alltid som ett slags axiom, som 
icke behöver bevisas. 

Behöver den bevisas? Eller be
höver den icke? Besitta vi verkli
gen i genomsnitt alla de dygder vi 
i detta uttryck underförstå hos en 
fransman? Äro vi artigheten, bele-
venheten, älskvärdheten själv? Ha 
vi denna förmåga att ögonblickligen 
sätta oss in i och anpassa oss efter 
en situation, som utmärker perso
ner av högsta umgängeskultur? 
. Låtom oss undersöka ! Låtom oss 

i erfarenhetens namn — med totalt 
bortseende från alla obevisade fra
ser och axiom — göra några jäm

förelser! 
Om man i likhet med underteck

nad vistats på olika nordiska pen
sionat — och vilken genomsnittsbil-
dad svensk har ej detta! — är tron 
på svensken såsom Nordens frans
man ej den, för vilken man obetin
gat vill gä i döden. Ty vad man 
kan få se på ett svenskt pensionat 
av genomsnittstypen är förvisso ej 
ägnat att stimulera hänförelsen och 
stoltheten över vår genomsnittliga 
umgängeskultur. Att just pensio
natet väljes såsom utgångspunkt 
för dessa reflexioner sker emedan 
denna plats, där man själv uppträ
der okänd bland en samling av o-
kända, bildar ett utmärkt studiefält, 
när det gäller folks "savoir vivre". 

"Barn göra så i by som det hem
ma är vant", säger ett gammalt gott 
ordstäv, och man kan undra hur tu
sentals uppfostrarinnor i vårt land 
använt sitt moderliga inflytande, 
när man i berörda miljö ser alla 
dessa på den allra elementäraste 
umgängestakt fullständigt blottade 
individer. Om dessa lyste med 
undantagets sällsynthet skulle ej ett 
ord spillas på dem. Men de före
komma allmänt såsom delar av den 
nya generationsvåg, vilken för när
varande väller in över hela världen 
oc'h gör vad den kan för att sopa 
ned föregående generationers oänd
ligt mycket innehållsrikare och 
framför allt oändligt mycket mera 

sympatiska kultur. 
Är det en inbillning att denna våg 

1 Sverige har en bredd och hänsyns
löshet som i intet annat Nordens 
land? Eller varför stör den, varför 
märkes den så mycket? Varför be
härskar den så ofta och så ostört 

stämningen? 
Under sitt uppträdande på ett 

pensionat tyckas dessa individer 
följa den formeln: träd in, slå dig 
ned och hugg för dig allt du kan 
som befann du dig i en samling av 
fiender! Hälsa ej på de församlade! 
Har du sällskap så tala uteslutande 
med detta, säg kvickheter hemifrån 
och skratta och växla blickar med 
det, som om du förlöjligade hela 
den övriga församlingen! Besvära 
dig ej med att räcka din granne nå
got och anse dig ej skyldig att säga 
tack, om han är enfaldig nog att be
svära sig för din skull. -Gör över hu
vud taget allt som kan befordra ditt 
eget välbefinnande och intet som 
kan uppmuntra den allmänna trev

naden eller hövligheten! 

Vem har ej på ett svenskt pensio
nat sett denne herre eller denna 
dam, som träda in utan att hälsa, 
som under hela måltiden ej säga ett 
ord, som skyffla till sig och äta så
som kolare i skogen och därpå ef
ter förrättat värv rusa upp från bor
det utan ursäkt eller avsked. 

Och vad bjudes såsom motvikt 
mot detta? Litet ditt- och dattprat 
om jazz och shimmy, litet väder
leksprat och några utväxlade trä
hårda åsikter. 

Vad kan man i samlingsrummet 
ha för nöje av en "konversation", 
som till 90 procent utgöres av ett 
stumt begapande under en stilla och 
ihärdig undran, om fröken den eller 
herrn den är tillräckligt bra född 
eller åtminstone har tillräckligt sto
ra inkomster att vara värd några 
sottiser! Där var och en drar ett 
andedrag av lättnad, som om han 
fått av sig kläder fulla av myror, då 
han äntligen lyckats slingra sig ut 
i Guds härliga lojala svenska natur' 

Hur annorlunda är det ej i våra 
grannland! För erinringen stannar 
ett litet danskt genomsnittspensio
nat med den sedvanliga danska de
mokratiska blandningen av publik, 
borgare och vetenskapsmän, juris
ter och artister, flertalet med barn 

och blomma. 

Vid inträdet ingen gapande förvå
ning, ingen förstenad grönköpings-
mönstring med värdesättande av 
varje klut. På ens hälsning svarar 
hela bordet med naturlig älskvärd
het igen. En av sällskapet drar ut 
en stol, en annan bjuder bröd, en 
tredje smör och en fjärde förklarar 
det samtalsämne, som vid ens entré 
upptog alla de närvarande, och som 
snart med oförminskad livlighet 
fortsättes. Vilket angenämt första 
intryck på en främling! Så ovan
ligt angenämt för en svensk gä:;t 
att denne gärna, innan erfarenheten 
lärt annorlunda, drar slutsatsen att 
det är något alldeles särskilt med 
detta lilla pensionat, och att han 
haft en alldeles särskild tur, som 
råkat in i det. Efter åtskilliga som
rars erfarenheter på olika platser i 
Danmark är man bättre underrättad 
och vet, att en sådan god anda där 
råder överallt såsom ett naturligt 
utslag av en hel nations gemyt och 
sällskapskultur. — Bara en sådan li
ten detalj som att en dansk aldrig 
passerar en dansk matsal under en 
måltid utan att säga sitt: Vel be
komme! och få hela bordets: Mange 
Tak! till svar! Hur mycket livs-
vänlighet ligger det ej i en kultur, 
som gör dylika smådrag vardagliga, 
levande och till en vedertagen sed, 
bland ett folk, vilken sprider något 
av inbördes kärlek och hemstäm
ning över dess samvaro. Dent.a 
hemstämning som Danmark äger i 
högre grad än något annat land i 
Norden, och vid vars härd övriga 
nordbor även så gärna värma sig. 
Erinrar man därtill den danska 
förnöjsamheten, glädjen ända til', 
naivitet över småsaker och den 
vackra seden att även på den till
fälliga vistelseort, ett pensionat bil
dar, uppmuntra värdinnan med små 
välvilliga erkännanden, små förtjus

ta utrop om hur dejligt allt är hon 
bjuder, förstår man att här strängt 
taget icke finnes någon nationell 
platform att stå på för framfusighe
ten, ovänligheten och taktlösheten. 

Om Danmark är hemmets land, 
hjärtlighetens hemvist, står Norg' 
för erinringen som det stora diskus-
siomlandet. Aldrig någon annan
stans hör man ett så öronbedövan
de sorl som i en norsk»matsal. A1-
drig ser man ett folk med större 
brio: hänförelse, eldighet och häftig
het diskutera alla spörsmål mellan 
himmel och jord, men isynnerhet (le 
politiska. 

Här är intellektets svalare luft
streck. Även om man på okruserlig 
nordmannased presenterar sig och 
Konverserar över lag blir stämnin
gen aldrig den för Danmark speci
ellt gemytliga. • Men man känner 
att inan lever, att man vistas bland 
kunnigt och intresserat folk, s,, m 
anser livet värt en grundlig över
läggning och idén några droppar 
blod. Och man lägger märke till att. 

det ej allenast är de norska herrar
na utan även de norska damerna 
som med liv och lust diskutera p di-
tik, 'itteratur, konst och idéer. I 
fråga om konsten att på en gång 
vara charmant och självständig fö
refaller norskan bland Nordens 
kvinnor stå det amerikanska idealet 
närmast. Hon har "Ynde", men ä-
ven frimodighet. Naturligt och 
med charm balanserar hon sin kam
ratlighet, likställighet eller vad man 
vill benämna det med mannen. Och 
vad den norske mannen angår tycks 
han ej kunna tänka sig saken annor
lunda än den är. 

Det är denna insprängning av un
ga, tänkande och intelligenta män
niskor, som utgör en av de norska 
pensionatens största attraktioner. 
De ha något att tala om, dessa ung
domar, de leva med i sitt lands an
gelägenheter och kunna sitt Norge 
på sina fem. 

Vi stå långt efter i detta fall — 
genomsnittligt sett. Vår ungdom 
kan endast ett med verklig lidelse 
— dansa. Undantag finnas natur
ligtvis i hundratal. Sverige är ju i 
detta fall såsom i alla andra de 
många och de skarpa motsatsernas 
land. Vi äga personligheter, som 
skulle vara en prydnad för vilken 
nation som hälst, men även busa , 
som intet annat land kan uppvisa 
maken till. Här står strängt taget 
en kinesisk mur mellan sederna hos 
de översta tiotusen och sederna hos 
dem, som aldrig blickat över denna 
mur. Vi kunna icke räkna med ett 
i fråga om folkkultur fullkomligt 
pålitligt genomsnitt — ett sådant 
som gör sig gälilianlde överallt ute i 
det allmänna livet. Och varför, det 
vet man ej. Vi, som utan förhävelse 
dock bland Nordens folk torde kun
na räkna med de yppersta undanta
gen, andarna av universella mått på 
idéernas område, banbrytarna på 
teknikens. Men allt detta vi ha att 
vara stolta över, hela denna gamla 
kultur, som är vår, har ännu icke 
övergått till en livsform hos oss. 

Kanske blir det bättre när botten
skolan fått verka några år med ett 
utjämnande åt båda hållen. Kan
ske kunna vi då, när vi mötas på 
tillfälliga vistelseorter inom egna 
landamären, få ut något mer av 
samvaron än det som kan innefat
tas i en kvitterad hotellräkning. 

"Hvi slår 
du mig?" 
Av Frigga Carlberg. 

Häromdagen blev jag vittne till, 
hur en herre gav sin lille ilskne fox-
terrier ett par slag med sin käpp, 
utan annan synbar orsak än att hun
den skällde på — en flygmaskin. 
Förresten förklarades handlingen av 
dt slagen åtföljande uttrycken — 
Det är denna episod som giv't anled
ning till denna iiiia l.etrakie.'re. — 
Den slagne hunden smög s'ç smekan
de >ch klagande intill sin husbondes 
fötter, och i hans vemodiga och und 
rande blick lästes frågan : "Hvi slår 
d i i mig ?" 

Miljoner barn — och även miljo
ner vuxna — ha framställt samma 
fråga, utan att få tillfredsställande 
svar. 

För att återgå till dagens offer — 
foxterriern — så gjorde han sig en
dast skyldig till samma handling som 
genomsnittsmänniskan dagligen och 
stundligen gör — skällde på det som 
är nytt och ovanligt. Det är hennes 
natur, liksom det är hans, att misstro 
och ogilla allt som är nytt, det må 
vara en ny världsåskådning eller en 
ny klänningsmodell för henne och för 
honom en flygmaskin eller en motor
cykel. 

Det är det ovanliga som skräm
mer. Hundens herre visste av erfa
renhet vad en flygmaskin är — därav 
hans mod. Men hunden visste ingen
ting — därav hans rädsla. Kanske 
var han också, på grund av sin hund
naturs egenskaper: tillgivenhet och 
trohet, rädd för sin herres räkning? 
— Månne svaret han fick var upp
lysande ? 

Vem av oss bär ej i minnet från 
sin barndom, från hemmet eller sko
lan, en eller annan orättvisa man va
rit utsatt för och en i förtvivlan gjord 
fråga: "Varför slår man mig?" 
I barnets fall blir vanligen srvaret: 
"Därför att pappa — eller mamma 
;— i fall det är hon, som hanterar 
straffinstrumentet — är vid dåligt hu
mör." —- Svaret är icke tillfredsstäl
lande för någon av parterna. 

Ingen epokgörande uppfinning, in
gen social reform, ingen politisk eller 
religiös frihetskamp har någonsin 
framträtt i världen, utan att möta 
motstånd och förföljelse. Från mar
tyrernas bål, från tortyrkamrarna och 
fängelsehålornas djup, under hopens 
"korsfäst!" har frågan "varför?" 
frampressats. Kanske med tillägget: 
"Jag gav ju mitt bästa 

Men det är vardagslivets små "var
för" vi här skulle sysselsätta oss 
med, dem som vi möjligen kunna gö 
ra något vid. T. ex. lära oss fördra
ga att inte alla människor äro lika, 
lära oss förlåta att inte alla äro som 
vi. —-

Jag hörde en gång en amerikansk 
rösträttspioniär, den bekanta Susan 
B. Anthony, säga, att hur stor för 
bittring hon och hennes vänner än 
väckte med sina anspråk på politisk 
rösträtt, så var det intet mot stormen 
när de anlade "bloomers" — en re
formdräkt, bestående av vid vristen 
rynkade benkläder och däröver en 
kort klänning. För att vid mötena 
göra sig hörda under männens viss 
lingar, tjut och skrattsalvor, måste 

de återgå till de långa, vida kjolarna, 
så ytterst olämpliga för den tidens 
färder i diligens och skjutskärror, i 
båt eller krypande i bergsklyftor. 

Men — den heliga vanan var räd
dad ! 

När George Fox, kväkerismens 
grundare på 1600-talet, sydde sig en 
skinndräkt för att vara kvitt alla 
framtida klädesbekymmer, väckte 
hans kostym mer anstöt än hans re
ligiösa lärosatser. 

För sitt sedermera erkänt förnäm
sta arbete, som mest befordrade det 
mål hon satt som sin livsuppgift — 
kvinnornas rätt till kunskap och per
sonlig frihet — riskerade Fredrika 
Bremer icke endast sitt författare
rykte, utan även sitt goda namn och 
anseende. Vänner vände henne ryg
gen eller gräto över hennes förfall, 
det sista slaget av tuktan kanske svå
rast att bära. Så dyrköpt blev Hertha 
sin författarinna. 

Den vuxne har dock tron på sin 
saks slutliga seger, sin entusiasm för 
dess rättvisa till hjälp under slagen 
— tröst som är barnet förmenad. 
Detta gripes antingen av förtvivlan, 
eller av hämndkänsla: "Vänta bara 
tills jag blir stor — 

Det är ofta för vad en människa 
givit som bäst, vad hon ansett som 
sin plikt mot samtid och eftervärld, 
som vi slå henne hårdast. 

Låt oss enas om att göra frågan: 
"Hvi slår du mig?" alltmera sällsynt 
och i stället söka förstå och förlåta 
även det nya i världen — där det ej 
är av ondo. 

Vad HAN ger. 
Han säger: 
— Bliv min hustru och gör mig 

till den lyckligaste bland de död
liga! 

Hon svarar ja i^çh har en stark 
känsla av att hon ger honom oänd
ligt mycket. 

Men ger inte också han mycket, 
väl så mycket? 

En man, som gifter sig, lämnar i 
och med detsamma ifrån sig en för 
hela livet gällande skuldförbindel
se. Han skall med sitt arbete un
derhålla hemmet. De pängar han 
tidigare depenserat på sig själv 
skola hädanefter huvudsakligen gå 
till familjen. Han skall sätta sig 
själv på förknappning ifråga om 
mycket som han vant sig vid och 
som gör hans liv nöjsamt och rikt. 
Och han vet, att det allt framgent 
skall bli så, ty växa hans inkoms
ter skall familjen ställa allt större 
krav på hans börs. 

En klok man lämnar icke ifrån 
sig en skuldförbindelse, utan att 
han vet att han skall få fullgod va
luta därför. 

Men mannen, som gifter sig, 
skriver under skuldförbindelsen till 
hustrun och den familj, som skall 
växa upp omkring honom, i god 
tro och utan att veta, om den lyc
ka han till gengäld hoppas på, verk
ligen skall komma honom till del. 
Han visar en stor offervilja, ett 
ridderligt förtroende, ett mod grän
sande till dåraktighet. 

Inte sant, det är mycket han ger 
och det bör tillförsäkra honom fa
miljens erkänsla. 

Det manliga X'et. 
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