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

BRÄUTIGAMS KONDITORI 
R E K O M M E N D E R A S  

N 
—  å r l i g a  f ö r s ä l j n i n g  —  

av barnens billiga samt nyttiga arbeten äger rum tisdagen den 28 nov. från kl. 11 
f. m. till 7 e. m. uti Arbetsstugans lokal N:o 47 Carl Gustafsgatan i Landala. 

Anhålles vördsamt om allmänhetens besök. 

Kaffe och the serveras. STYRE!-SEN. 

En av Arbetsstugorna för 
barn 

i Göteborg, nämligen Landala 
(Eniely Wijks) arbetsstuga anordnar 
sin årligen återkommande försäljning 
den 28 nov. kl. 11—7 i arbetsstu
gans lokal N :o 47 Carl Gustafsga
tan. Försäljningen omfattar av bar
nen förfärdigade arbeten, åsatta bil
ligt pris. Uppmuntra de arbetsglada 
småttingarne och deras beskyddarin-

nor genom inköp! 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Ett otillbörligt 
geschäft. 

Det har växt upp en mängd fri-
märksaffärer här i landet, marknaden 
har blivit trång och man söker utvä
gar att vidga den. Skolpojksvärldcn 
liar —• med tjänliga medel — visat 
sig vara ett synnerligen lukrativt ar

betsfält. 
Hur bedrives geschäftet? Firman 

skickar en kollektion frimärken, upp
satta i häften och med priset, angivet 
under märkena, till skolpojken och er
bjuder honom i ett förbindligt och 
frestande avfattat affärsbrev agentur 
med så och så stor provision. "Som 
ni ser, kan ni göra Eder en god in
komst -genom att sälja frimärkena 
för vår räkning till Edra kamrater. 
Föredrager ni att köpa samlingen läm

na vi Er "den till det utomordentligt 

billiga priset av —" etc, etc. 
Vad gör nu skolpojken? Starkt 

frestad av den hägrande förtjänsten, 
tar han frimärkshäftena tiil skolan 
säljer en del av märkena och byter 
bort andra. Det händer också lätt, 
att-(han faller för den nära ligganide 
frestelsen och använder en del av de 
influtna pängarne under förhoppning 
att han skall få sälja flera märken och 
med de inflytande medlen kunna göra 
r ä t t  f ö r  s i g  —  e n  b e r ä k n i n g  s o m  o f 
ta slår slint. En vacker dag står han 
elär med sina tomma häften och utan 
pängar -— en försklngrare i smått!' 

Firman låter en tid gå och skriver 
sedan ett anmaningsbrev — antingen 
häftena tillbaka eller pängar! Poj
ken kan icke göra rätt för sig och 
besvarar icke brevet. 

Nu vänder sig firman till föräldrar-
ne odh begär gottgörelse vild risk1 

att firman eljes vidtager rättsliga5 

åtgärder. Och föräldrarne betala, dels 
därför' att de äro ansvariga för sina 
minderåriga barns ''skadegörande 
handlingar", dels för att skydda so
nen för de efterräkningar som hota 

honom. 
Detta geschäft, detta ockrande på 

ungdomens oförstånd måste stämplas 
som otillbörligt, måste näpsas och 

förhindras ! 

- Goteborg 3(orsgatan 15 
— Telefon 5122 — Kungsgatan 47. 

Skodon, Tofflor, Galoscher 

i goda passformer, hög elegans och styrka. 

Allt i lägsta pris pä platsen. 

Vackra 

Hamng 
mitt emot Domkyrk 

;VENSSONS 
iCKEBRöt>s 

>4Ger» 

felsvaror 
Bäst! BilligastÎ 

Â.-B. CARL JOHNSSON, 
Kungstorget 2. 

Ett nytt Thebrödsbageri 
med kvinnlig innehavare, har 

startats, med lokall i n:r 17 Södra. 
Vägen (snett emot konserthuset) 
oah rekommenderas. Innehavare är 
fr. Anna Wahlgren. 

En ny affär i modebranschen, 
vilken söker sin kundkrets inom 

damvärlden, har öppnats i tidsen
ligt inredda lokaler Södra Vägen 6, 
mitt för cirkusbyggnaden. Dess 
specialitet blir hattar. 

Var god gynna våra 

! ! annonsörer » » 
• • 

Vad håret och ögonen 

förråda. 

Man har trott sig kunna av en män
niskas hår och ögon utläsa en del av 
hennes karaktärsegenskaper. Man 
kan ju på sig själv och sina vïri.er 
prova om beräkningarne 'lålla streck ! 

Nåväl, svart, tjocikt, strävt h år före
kommer hos folk, som bättre lämpar 
sig för kroppsliga sysselsättningar än 
för hjärnarbete. Är det svarta håre': 
däremot fint och mjukt .yder det på 
intelligens i förenig med kraft. Rakt, 
mattglänsande hår av enhetlig fäTg 
låter förmoda ett harmoniskt sinne
lag, inre kraft och gynnsamma själs
anlag eller vad man brukar kalla en 
god karaktär. Krusigt hår och .-kägg 
äro däremot kännetecken på ett lätt-
retligt, ombytligt och ostadigt lynne 
och känsloliv. Mjukt, ljust hår tyder 
på fridsamhet, men också på osjälv
ständighet och ringa viljekraft. 
Brunt mjukt hår förekommer ihos 
"goda huvuden", personer som äro in
telligenta, användbara och dugliga 
utan att dock nå upp till geniets 
gräns. Rött hår och skägg förråda 
starka sinnliga böjelser och ett häftigt 
sinnelag. 

Vad ögonen beträffar, så anses 
mörka ögon tyda på inre styrka och 
tankekraft. Äro de blixtrande där
till förråda de härsklystnad, lidelse
fullhet, äro uttryck för en så att sä
ga tropisk och vulkanisk natur. Lju
sare ögon tyda på mera vek känsla 
och ömtålighet, såvida de icke ha stå
lets färg då de återspegla en däremot 

Vackra färgåkta Tvättyger. 
Bomullsflaneller, Ylle-Kläd-
ningstyger, Gardiner, sol* och 
tv ät äkta. Möbeltyger, konsU 
vävda och tiyckta. Borddukar 
i linne och bomull. Sängtäcken, 
Tricotvaror, Reformliv, 
Snörliv, Strumpor, Yllekof
tor. Broderier. Blekta och 
oblekta Vävnader av bästa 
fabrikat. Vaddtäcken. Prima 

Ylle-stickgarner. 

L " B - N y a  B i k u p a n  
45 Kungsgatan 45 

Specialaffär för finare 
D A M U N D E R K L Ä D E R  

Linne fr. 5:50. Babyutstyrslar: Baby 
klädningar fr. 6 kr. o. Dopklädningar fr. 11:50. 
Serveringsförkläden fr. 4:25 — Serveringsmössor 

Näsdukar och Kragar. 

Hela staden 
ringer 11355 för att erhålla prov â mitt 
erkänt goda småbröd och skorpor 
som i påsar å 1 à 2 kr. hemsändas. 

Beställningar av tårtor emottages. 
ANNA WAHLGRENS Thebrödsbageri, 

Södra Vägen 17 (snett emot Konserthuset). 

• l o F  A s k l u n d s  

Prima Hushållskol, 
GJ#£le Cokes, 

Antracitkol & 

Ved 

till dagens lägsta notering. 

C. Uggla &Co. 
Tel. 32. 3885. 44. 5407. 

TEL 
09S-6200 
19939 

Lägsta, dagspriser. Största urval. 
Göteborgs Linoleum'Magasin 

PETERS, FRANZÉN & Co. 
. Kungsportsplatsen 2. 

Som hjälp och 
till kvinnlig affärsledare sökes en ung dam (25—30 är) med god all
mänbildning, hälst med föräldrahem i staden. 

Den för platsen lämpliga personen bör vara fullt kunnig i bokföring 
och korrespondens, hemma i engelska språket och för övrigt affärs-
tränad, med god urskilnings- och uppfattningsförmåga, gladlvnt och 
med ett vänligt sätt. . J 

Sökande torde godhetsfullt insända svar med ref., lönevillkor, ålder 
och fotografi under adr. "Förtroendepost", Handelstidningens annons
kontor, Göteborg. 

svarande karaktär, av god eller ond 
läggning. Stora runda ögon äro ofta 
tecken på ett förtroendefullt sinne
lag, och en intelligens som icke är av 
det mer omfattande slaget. Själfulla 
människor hava en uttrycksfull, ta
lande blick, förståndsmänniskan en 
klar, kall, liksom beräknande blick. 
Energisk tankeförmåga förråder sig 
genom en kraftig blick ögon som slås 
upp helt och fullt och utan att de om
givande musklerna visa någon an
strängning. Vid svag tankeförmåga 
hopdragas ögonbrynsmusklerna till 
rynkor — betraktaren ser att tankeap
paraten arbetar med svårighet. 

Ögat förråder även ägarens hälso
tillstånd. Så länge det kroppsliga till
ståndet är gott är ögat klart och 
glänsande, medan det, när sjukdom 
är för handen, blir matt och glans

löst. 

Extra prima Damkläde 
Mocka och Eskimå i ett flertal moderna 

färger utsäljas billigt direkt från lager. 

S. Ericsons Klädeslager, 
Järntorget 3, Wilsons hus, 2:dra våningen. 

Öppet 8—7. 

KOL VED 

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

BREVLÅDA. 
. .Observatör. Tack! "Elkot" har 
återskallat även hit. "Kvinnornas 
Tidning" har ansett sig böra med fri
kostig hand utmäta straffet för de 
vilseledande meddelandena till den 
trafikerande allmänheten om en håll
plats vid Kristinelundsgatan och 
ådömt artikel författarinnan 14 dagars 
mörk arrest och evigt avsked från tid
ningen. Hennes ivriga försäkringar, 
att "Kristinelundsgatan" var en ren 
oväseailighet och, utan att artikelns 
mening i minsta mån därav skulle 
förryckts, kunnat utbytas mot "Mån
gatan", "Vintergatan" eller vad som 
hälst, har av den övriga red. natur
ligtvis med harm tillbakavisats. 

Undrande. Ni vill "demonstrera 
emot Strindberg"( !) genom att ej gå 
och se "Till Damaskus" och förvånår 
er över att Kv. T :s recensent ej reage
rat inför nämnda pjäs' "nedrigheter 
mot kvinnorna." — ? ? ? ? — Det är ju 
just nedrigheten han tar tillbaka i 
"Till Damaskus III !" — Om ni med 
ett glas vatten bredvid er, som 
lugnande medel, skulle försöka läsa 
dramat. Jag tror att vattenglaset 
får stå orört. Och Lorensbergsteatern 
får sälja en biljett mer. 

Recensenten. 

DAMER, SEN HITi 
Champonenng med frUpr-! 

för 2:75 Hårbehandlinl 
håravfall med elektriska stJ!̂ 11 

vibration, 10 gånger is Jrà|ar <5 
klädas billgt. Ansiktsbehanrii- Brui-' 
arbeten, även eget Hår oX"!1* H -
tas efter tillsägelse. Elever> hlV 

Andrées Damfriser. ?otUc:.' 
(Inneh. Anna Smitt). 2-a 1 a n9 

Tel. 42259. Närmaste späÄg
s> 32 

Värmlandsgatan. 4llP'ats' 

Ziwertz' 

san oskadlig. Finnes i 4 nyanser 8, 
minut hos Kungl. Hovleverantör Parti ôSj 

Z i w e r t ' z  E  f  t  r  .  
Loiensbergsgatan N:o 7, Göteborp "Î-s» — Tel. 

noton & rons/oug^ 

Clara Johansson 
Kungsgatan 51, Stockholm. ' 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderat 
ser. Förstklassigt! Centralt/ f'1 I 

Rikstel. 13554. Allm. tel. 2424-

Kom noga ihåg 
nde använda det 
putsmedlet: 

Zelos Metalipmk 

att uteslutande använda det drygaste 
bästa metallputsmedlet: 

"Magda B-ström" och "Fru fa-, | 

Skara. Vi kunna icke dela Edra I 

åsikter. En- god roman som följetong i 

behöver icke skämma en kvinnors | 

ning. Och denna är något extra I 
litterärt värdefull, intressant I 

• ' I 
spännande, med ett socialt inslag od I 

den framställer en rad livsfrågor till | 

begrundande och besvarande. Mån- I 

gen skall här se sina egna konflikter i 

belysta, skrämmande kanske, men ock

så rättledande. 

Prenumerant. Tack, ingenting kaii I 
glädja oss mera än ett sådant erkän

nande. Vi hoppas på det bästa för 

telningen. Vi behandla henne nämli

gen efter den Coue'ska metoden med 

den ofelbara trollformeln: "Må hon 

dag för dag i alla avseenden bli bätt

re och bättre." — Sympati utifrån get 

ökad glöd och kraft åt denna åstuu- J 

dan. 

Ago Again. Vänd er till Filmnv- 1 

heter i Sthlm. Den är en levande j 

uppslagsbok på området i. fråga. 

GÖTEBORGS NYA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 

FLODIN & UHRBOM 

Järntorget. Tel. 10212, bost. ankn. 

Åtskilliga manuskriptinsändare ! Den 
här veckan har redaktionen på jgtod 
av bristande tid måst avstå från nöje 

att läsa manus. 

Rökt Lax, 
Konserver, Ost, Smör och Ägg i 

Bazar Alliance N:o55o. 60 

Högaktningsfullt A. Magnusson. 

Tel. 4570 till båda butikerna. 

K. fl. böbeln 
Vasaplatsen 13, Göteborg. 

S p e c e r i a f f ä r  m .  m >  

Telefon 3102. Etabl.1897. j 
R E K O M M E N D E R A S !  

Ett parti Biandved 14:50 kbm. 
• Alltså 12 korgar ved för endast Kronor 14: 50. 

Göteborgs Bränsle-  och Skogsbyrå,  
Rosenlundsbazaren 16. Tel. 16782 & 1121. 

Arla Mjölk 
Distribution på glasflaskor 

Tel. 85 78, 36 99 

ka, att tiden för hennes ålderdoms 
ro ooh vila då hade kommit? Men 
vad än andra tyckte, hennes egen 
mening var en annan. "För ung att 
sluta, för ung att sluta, jag är ej 
färdig med livet än!" Det var 
sången som ljöd i hennes arbete-
ivriga gamla själ, ooh kroppen sat
te sig icke heller emot saken. Så 
mötte hon en man som L-åg att åren 
ingenting dödat av hennes arbets
duglighet, såg att han kunde lita 
så mycket tryggare på hennes 
grundfästade karaktär och långa 
livserfarenhet än på en ung dam, 
att han var glad få henne satt på 
denna hennes slutliga förtroende
post. 

Nu låta vi Mrs Wright själv ta
ga ordet. 

"Vid 82 års ålder förestår jag 
en framgångsrik rörledningsinsta1-
lationsafifär. Jag har varit där i 8 
år nu. Dessförinnan var jag ei 
praktiserande kirurg. Folk ha ofta 
frågat mig, varför jag, vid en ål
der av 74 år — den tid de flesta 
människor, även männen, draga sig 
tillbaka från aktiv verksamhet — 
bytte om yrke. 

Denna fråga tycks innebära ett 
tvåsidigt intresse för varje frågare. 

För det första synes folk i all
män/het tro, .att jag är någonting 
ovanligt, emedan jag, såsom kvin
na, kunde i många år idka en fram
gångsrik kirurgpraiktik, eller, även 
på grund av mitt kön, att jag kun
de förestå en rörledningsaffär xh 
få den att gå också. 

För det andra undra de, oavsett 
könsfaktoren, på att jag, hunnen 
till den mogna åldern av tre tj ig 
år och ett halvt till och så ändå 
några på köpet, inte drog mig till
baka från allt arbete. 

I denna dag är det icke något 
ovanligt för kvinnan att mäta sig 
med "skapelsens herre" — mannen 
och finna sin väg fram i alla skönt 
konster, yrken och Ihandelsgrenar, 
men jag erkänner, att vid den tid, 
jag började min bana, var jag ett 
undantag. På den tiden antogs en 
'kvinnlig hjärna räcka till endast for 
de lättare och så att säga mindre 
viktiga verksamhetsområdena, så
som konsten, litteraturen ooh, na
turligtvis, husmoder sikallet. 

Jag tror icke, att i dag någon kan 

tvivla på kvinnans förmåga att be
handla vilken uppgift som hels; som 
blir förelagd henne. Hon är för 
talrik och för framgångsrik för det. 
Emellertid, sedan- man visat s'g in
tresserad av de erfarenheter jag 
gjort, vill jag framlägga dem här, 
för vad de må vara värda. Först vill 
jag säga huru jag kom in i mitt yr
ke. Sedan vill jag söka förklara, var
för jag, vid vad som vanligen kallas 
"framskriden ålder" bytte om livsar
bete. 

När jag var endast 10 år gam
mal, skötte jag småbarn och många 
litet äldre också. Där fanns inga 
sjukhus, inga utbildade sköterskor i 
den lilla stad där jag tillbragte mina 
tidigare år. Allting sköttes av famil
jen själv och grannarna. 

Som mödrarna vanligen voro fullt 
upptagna av egna barn, var det bruk
ligt att låta äldsta dottern gå bort och 
"hjälpa till." På det viset fick jag 
ofta gå bort i min mors ställe. 

Jag tycktes förutbestämd till denna 
form av hjälptjänst, ty, när jag gifte 
mig och kom till staden Lawrence 
i Kansas, var det just vid den tid, 

då staden först började draga till sig 
nybyggare. Åter möttes jag av sam
ma slags förhållanden som jag hade 
känt i mitt föräldrahem seldan barn
domen. 

Folket var icke utrustat, varken 
materiellt eller fysiskt, för nybygga
relivets hårda prövningar, ooh, som 
alltid är fallet, voro kvinnor och barn 
de som fingo lida "mest. 

Åter fick jag ta vård om blivande 
mödrar, begärande endast fem dol
lars för att hjälpa ett barn till världen 
och sköta modern, tills hon var stark 
nog igen, under tiden seende till bå
de familjen och hushållet. 

För vanlig sjukskötsel fick jag 2 
dollars i veckan, och jag hade så myc
ket att göra, att j ag börj ade inse nöd
vändigheten av att få utbildning i 
det arbete som så tydligt visade sig 
bliva min kallelse. 

Jag arbetade hårt. Jag sparade var
je öre, och var slutligen ; stånd att 
resa österut och studera medicin. 
Jag studerade också kirurgi, och det 
var på en tid, då få kvinnor drömde 
om att taga upp det yrket. 

Min första praktik var 1 New York 

City som även var i nybörjarstadiet i 
jämförelse med de större möjlighe
ter som vi ha förmånen av i dag. 

Efter några år i Newyork City, 
öppnade jag en klinik i Ocean Grove 

i New Jersey och där praktiserade 
jag, tjlls jag nådde en ålder av 74 
år. Detta är över den ålder vid vil
ken de flesta människor ha lämnat 
aktivt arbete. Jag vet det. Likafullt 
visste jag, att jag var ett undantag 
från regeln. 

Jag var för ung att dra 111ig till
baka. Jag var i min ibästa nyttighets-
ålder. Emellertid kände jag att en 
lätt lomhördhet kunde någon dag oi> 
saka olägenhet för någon patient, så 
jag beslöt att taga mig en vila, ehuru, 
jag försäkrar, jag ioke var färdig 
för den. 

Efter att ha vilat några veckor, 
blev jag mycket, mycket trött på det, 
och beslöt att någonting lätt och le
digt i arbetsväg behövdes för att ta
ga bort denna känsla av trötthet. Så 
jag blev en bokagent, gående från 

dörr till dörr. 
Det var på det viset jag mötte den 

man som gav mig min nuvarande sys

selsättning. Många skulle ha t}^' 
mig för gammal därför. Han sàgeI 

att jag icke är det. Han säge1 att 

han finner mig vara av större 

än en ung flicka på 18 ar. 

känner sitt eget jag. 
Tag hör så mycket talas om 

•nytta 

som icke 

'den 

tanke. farliga åldern." Det är nun 
att ingen ålder är farlig iför den so® 

är anställd. Jag har ioke först«11® 
en veckas tid från mitr konioi pa 

Endast en enda dag av den hâ1 r 

snöfallsvintern för 2 år sen, var .K 
ur stånd att gå min mil (eng-) 

mitt arbete. Jag är alltid s>«e'- ^ 
Jag har alltid varit sysselsatt oC 
- 6 "jar 

, de 

de» 

en 

av 
alltså alltid lycklig, och 0111 

lig ålder" låg bakom någon 
milstenar jag gått förbi, kom 

icke ut från gömstället. 
Jag frågas ofta, när jag 

tanker 

draga mig tillbaka. Mitt enda 
sva' 

— 0 13* 
är, att det vet jag icke, et'tel>011..j.1 

. ... _ „tt ta1"1" 
ännu känner ung for ung 
på en sådan sak. Ellen Be 

N : O  49. 
2:dra årg. 
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Romanen. Av Gerda Melcher. 

Siane Widöll f-
Självförtroende och självforhavelse. 

Av Tora Ramm. 

Spårvågns^ulturt 1. Av Ragna Peters. 

Naken h ©Telv " ' A v Den fundersamma. 
Fåfänga försök. Av Hilda Sachs. 
; Rosenhof. Roman av Louise Westkirch. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Tyske rikskanslären Cuno har in
för tyska riksdagen framlagt den nya 
regeringens program: en fiedlig ät
lig politik utåt, utvecklandet av af
färsförbindelserna med yttervärlden 
samt uppfyllandet, i den mån det är 
möjligt, av skadeståndsförpliktelser-

,jia till ententen, men icke en tums-
bredd av landets jord till någon främ
mande makt! Inåt vill regeringen 

förena alla tyska krafter för att fräl
sa riket från undergång. . Program
met vann riksdagens gillande och 
även socialdemokraterna godkände 
det, men samtidigt förklarade de den 
borgerliga regeringen krig med för
klaring, att "det skall slås fast, att 
Tyskland icke kan regeras utan so
cialdemokratisk medverkan." Nu är 
ju förhållandet det, att socialdemo
kraterna under kabinettsbildningen 
enträget uppmanades att ingå i rege
ringen, men surmulet avböjde därför 
att de icke ville sitta vid samma råds-
bord som representanter för folkpar
tiet (storindustrien). Den socialde
mokratiska krigsförklaringen, med 
önskan att visa sin makt, är med hän
syn till landets fruktansvärda nöd-
Inge och det skriande behovet av inre 
enighet det mest avskyvärda utslag 
av samvetslös, lågsinnad partiego
ism. 

Frankrike är missnöjt med Cunos 
programförklaring. Var äro guldmil-
karderna? När komma de att flyta 
in i den franska statskassan? — Det 
är hopplöst att vänta på Tysklands fri' 
Nl'liga likviderande av skadeståndet, 
skriver den franska pressen, låt oss 
med våld taga ut vårt tillgodohavan-
,le om icke i guld så i Ruhr med dess 
kolfält ! Franska statsministern Poin-
varé har i ett officiellt anförande 
förebådat stora händelser, och i de 

'• läggningar den franska regerin-
haft om skadeståndsfrågan har 

,uen militärledningen deltagit. En 
ljusning i den hotande situationen har 
emellertid inträtt — Belgien och Eng
land synas icke vilja stödja Frankri-

^nytnävspolitik mot Tyskland. 
Lrutsannekonferensen har ännu ic-

e givit ett enda positivt resultat hän 
11<Jt freden. Turkiet klämmes rätt 

'lr' mellain ententens sköldar, och 
synas vara å bane att mot planer 

^ et amma även smida ihop ett fient-

t(f k'°ck av alla de andra Balkansta-
r"a' Ryssland g(er Tutlkiet sitt 

och har t. o. m.. utlovat hjälp 
dV

!?1 stai"k röd armé. 
'ksom vid tidigare fredskonfe

renser är själva fredsarbetet av min
dre vikt och det är de ekonomiska 
intressena som dominera. Det har 
kommit i dagen, att England, Fran
krike och Italien sig emellan uppdelat 
Turkiet i. intressesfärer för att eko
nomiskt utnyttja dem. . Särskilt be
gärliga äro landets oljökällor. Rovet 
var delat och ententeharmonien full
ständig, men i detta fridfulla ögon
blick slog den amerikanske ambassa
dören i Rom, Child, ned som en bomb 
i konferensstaden och förklarade, att 
Amerika fordrade sitn andel av bytet. 
En ny uppdelning måste alltså före

tagas. 
I Italien liar deputeradekammaren 

med överväldigande flertal beklätt 
Mussolini med envåldsmakt intill slu
tet av nästa år med rättighet för ho
nom att efter eget skön reorganisera 
det italienska stasskicket. För ett 
par månader sedan stod kammaren 
och Mussolini som svurna fiender 

till- varandra ! 
Förre italienske utrikesministern 

Sonnino har avlidit. Det var han 
som stod bakom det italienska förrä
deriet under kriget — brytningen av 
trippelalliansen, förbundet med Ös
terrike och Tyskland, i skydd av vil
ket Italien växt ut till stormakt, och 
dolkstöten bakifrån mot de forna 
förbundsbröderna — en politiskt klok 
handling kanske mên föga ärorik. 

I Grekland har ministären störtats 
och en ny bildats. De nya maktinne
havannes första åtgärd har varit att 
avrätta sex medlemmar av den rege
ring, som satt vid styret, då Grek
land led sitt förkrossande nederlag 
mot Turkiet, samt dessutom general
stabschefen Hadjanestis. Antagligen 
har har man tagit deras liv som för
soningsoffer för nederlaget, det bru
kas ju så. Enligt en annan version 
är det ett utslag av partihat, och 
även det förefaller mycket möjligt. 
Händelsen har emellertid väckt stafk 
indignation i England som på förhand 
förbjudit exekutionen. De avrättade 
ministrarne gingo på sin tid och i frå
ga om kriget mot Turkiet den engel

ska regeringens ärenden. 
Det engelska parlamentet har i an

dra "läsningen" godkänt överenskom
melsen med Fristaten Irlaind om dess 
inrikespolitiska självständighet. Än 
nu en läsning med samma resultat 
och frågan är lyckligt bragt ur värl

den. 
Den irländska provisoriska rege

ringen som har att dragas med en 
upprorsrörelse av ett litet ursinnigt 
republikanskt parti, som vill fullstän
dig skilsmässa mellan Irland ovh 
England, har börjat taga till hård
handskarna En av de främste upp-
rorsledarne Childers har avrättats 
och samma öde väntar måhända den 

högste ledaren de Valera. 
Det tudelade engelska liberala par

tiet funderar på att åter bliva en hel
het för att få större inflytande i un
derhuset och eventuellt genom seg
rar vid fyllnadsval kunna distansera 
arbetarepartiet och nå fram till den 
åtrådda platsen som officiellt oppo

sitionsparti. 
Ententen kommer att hålla en ska

deståndskonferens i Bryssel under 
dec. månad för att överenskomma om 
lämpliga åtgärder mot den tredskande 

(utfattige) tyska gäldenären. 

Romanen. 
Av Gerda Melcher. 

Ett bokförlag utlyser en romanpris
tävlan med mycket höga belöningar, 
det blir stark efterfrågan på papper, 
bläck, stålpennor, och en massa roma
ner fabriceras. Prisnämnden sam
manträder till granskning ooh kom
mer till enstämmigt domslut. Förste 
pristagarens bok skickas, som sed och 
bruk är ifråga om nyutkommen litte
ratur, till landets alla tidningsredak
tioner för bedömning och välvillig 
presentation för publiken. Kritiken 
i.*-dömer enhälligt romanen —• den är 

"ohöljt cynisk, rått sensuell". Vilka 
ord! När lästes väl något liknande 
; tidningarnes litteraturspalter? Och 
ändå, ändå har det svenska folket 
under de senaste åren begåvats med 
många hårresande, skriftalster. 

Vad blir nu resultatet av denna 
ovanliga, offentliga avbasning? Utan 
*vivel en rivande avsättning av bo
ken, upplaga på upplaga slutsåld, en 
mäktig guldflod till bokförlaget och 
många små glittrande rännilar till 

landets alla boklådor. 

Och förklaringen härtill? Äro vi 
ett efter sedeslösa skildringar -hung
rande folk ? Absolut icke ! Vi kun
na helt säkert alla med handen på 
hjärtat försäkra: Absolut icke ! Men 
vi regeras av vår nyfikenhet och vårt 
uppdrivna begär efter sensation. Den
na mångomskrivna bok måste vara 
något alldeles enastående i sitt dåli
ga slag ; visst har det sitt stora in-1 
tresse att se, hur dålig den är ! Och 

så köper man boken —• 

Låt oss antaga, att det en dag 
ringt på er tamburklocka och för
fattaren herr Den-och-den trätt in 
och sagt: "Det skulle vara ett nöje 
att fä stiga in i salongen, slå mig 
ner och "under några timmar berätta 
för er, hur sedeslöst och gement en 
hop gott folk lever borta i "Gröna 
uthuset". Det är verkligt saftiga sa
ker, skall jag be att få försäkra." 

Ja, vad skulle ini i så fall tänkt, sagt 
och gjort? Svaret ger sig självt. 
Men när samme herre skriver ner 
samma saker i en bok, för ni själv, 
ehuru kritiken upplyst er 0111 att bo
ken är "ohöljt cynisk o. s. v., in den 
i er vackra salong, tar den i er hand, 
läser vad den har att berätta, eller 
med andra ord, låter dess gestaltet 
stiga in i och befolka er tankevärld. 

I allmänhet råder den uppfattnin
gen, att en vuxen människa utan rin
gaste risk kan läsa litteratural^tei, 
vilka, enligt vad man villigt erkän
ner, skulle förgifta unga sinnen. Hon, 
den vuxna människan anses full
ständigt immun mot litteraturgiftet. 
Vid vilken tidpunkt hon blivit det, 
och på vad sätt det gått till, det är 
det ingen som kan berätta, men alla 

veta, att så år det. 

Är denna trygghetskänsla verkli

gen berättigad? Kan man med en 
viljeakt vädra ut ur sitt sinne den 
förskämda andliga luft man inandats, 
när man läst en bok av detta slag? 
Kan man bjuda de vidriga gestaltet, 
vilka man frivilligt släppt in i sin 
tankevärld, att åter stiga ut ? Kan 
man utplåna deras gärningar ur sitt 

milttne? Finns någon makt i världen 
som kan fönhjälpa en härtill? 

Till allt detta kan med bestämdhet 

svaras nej ! 
Låt oss för att få ett riktigt fast 

och sakkunnigt grepp på frågan, i 
förkortad form anföra ett i annat 
sammanhang av d:r Gustaf S. Lun
dahl gjort, även här tillämpligt ut
talande : "I hjärnan finnas vissa om
råden, vilka tjäna som upplagrings-
platser för de olika retningsbilder
na av sinnesintrycken. Dessa områ
den kallas minnesbark eller psykisk 
hjärnbark. Varje sinnesintryck kvar-
lämnar en minnesbild i en nervcell 
uti psykiska hjärnbarken. Dessa min
nescentra äro själslivets materiella 

underlag." 
Vilken fruktansvärd bilderbok vi 

gå. och bära på i vår hjärna! Hur 
tanklöst och utan urskiljning hava 
vi icke år efter år plockat in bilder 1 

den, hur godtroget, ja, lättsinnigt ha 
vi ej upplåtit sida efter sida åt de 
bilder vi sett återspeglade i tidnin
garnes nyhetsspalter, bedrägeri, stöld, 
våldtäckt, rån, mord, och åt de äkten
skapsbrott, de lösa seder som de mo-
däma författarne ägna sitt intresse. 

Vi skulle icke för någo£ pris) i 
världen vilja ha en sådan bilderbok, 
återgivande samtidens brottmalski ö-
nika, förlbrytaregalleri och nattliv, 
på vårt. salongsbord, i våra bokhyl
lor. Det skulle utgå skräck från dein. 
Och det fastän vi ju fullständigt 
skulk- behärska boken. Ingen skulle 
mot vår vilja kunna tvinga oss att 
se i den. Endast vår egen hand skul

le kunna vända bladen. 
Men i vårt minne upptaga vi, i tio 

att det är utan risk och utan vikt, al
la dessa bilder. Och det fastän vi ve
ta, att vi icke råda över vårt minnes 
bilderbok. Vi kunna icke slå till
sammans permarne och knäppa dess 
lås. Det är en annan hand, starkare 
än vår, vems veta vi icke, som god
tyckligt öppnar och sluter den, blädd
rar i den framför våra ögon, som 

måste se ! 
Ja, vi äro icke herrar över våit 

minne. Vi kunna icke med en vilje
ansträngning, ett beslut, en innnetlig 
åstundan stryka bort från detsamma 
vad vi upplevat, känt, sett, hört, läst, 
tänkt, allt finnes kvar i vårt minne 
som outplånliga minnesbilder. Det 
förefaller oss som om många minnen 
efter hand avtoge i klarhet och slut
ligen förintades. Så är icke fallet. 
De trängas endast i bakgrunden av 
andra inyare intryck, men de finnas 
där ändå. När vår tanke sökei till
baka, finner han dem. Vetenskapen 
har genom hy.pnotismen kunnat be
visa att de äro upplagrade t hjärn
cellerna och iin i varje detalj oföi-

störbara. 
Minnesbildernas skenbara avtagan

de i styrka fram mqt utplånandet 
är det som invaggar oss i säkerhet. 
Det finnes för de flesta av oss ingen
ting, hur fruktansvärt det än må va
ra, som vi icke våga upptaga i vårt 
minne. Man ser ju kritiskt på det, 
tar avstånd från det och så glömmet 

man det om en tid ! 

Men detta "glömda ' är icke borta, 
'et sjunker bara ner till de undre 
lagren av vårt medvetande som en 
tung dymassa, om vars förefintlighet 
vi nu och då erinras genom en eller 
innan otäck hågkomst som plötsligt 
och lik en giftbubbla stiger upp till 

vårt dagsmedvetande. 
Betyder det verkligen ingenting att 

gå och släpa på allt detta minnes
slagg, ällt detta fula, låga som vi sett, 

lört och läst? 
Låt oss kasta om frågan! Betyda 

'e vackra minnena något för oss ? Vi 
behöva icke tänka på de med vår egen 
personliga lycka förbundna stora 
strålande minnena, utan kunna nöja 
oss med hågkomster av mycket an
språkslösare slag. Hur ljust kan det 
eke bli omkring oss när ett härligt 
natursceneri, som en gång för kanske 
år sedan tjusat vårt sinne, träder fram 
ur glömskan i all sin ursprungliga 
Hetagande skönhet, hur styrkegivan-
de, upplyftande, sporrande är icke 
hågkomsten av en ädel personlighet, 
en högt syftande osjälvisk livsgärning, 
minnet av en. modig bragd som man 
-n gång hört skildras, en god värde
full bok som man läst, ett stort skå
despel som man sett. Är icke den 
illa fond av vackra minnen vi äga, 
den källåder som underhåller och när 
vår tro på människorna, vår levnads
glädje, vår förtröstan, vår idealitet, 
vår vilja och kraft till det goda? 

Det är barnsligt, oförnuftigt, obe
rättigat att tro att allt detta goda icke 

tlle ha sin onda motsvarighet från 
den andra sidan av vårt medvetande, 
de mörka besudlade minnen, som vt 
själva tanklöst samlat eller som vi 
slappt och eftergivande låtit andra 
påtvinga oss. Vår tanke vågar icke 
söka sig tillbaka till dem av fruktan 
att åter väcka dem till liv, men äro 
de icke, där de ligga vilande hos oss, 
det träsk vars dunster i vårt sinne 
förnimmas som oro, trötthet, ned
stämdhet, människoförakt, missmod, 
ängslan, livsleda, alla dessa känslor 
och stämningar, som komma, vi veta 
icke varifrån, men som bittert plåga 
oss. Är det icke denna till sin om
fattning ofantliga onda minnesbelast
ning som till betydande del ligget-
bakom tidens låga moral, den allmän
na slappheten i åsikter och seder, oför
mågan att reagera mot och bekämpa 

det onda. 

iHurudana äro icke männen! De 
blygas för sina tårar mer än för 
sina synder! Den knutna handen, 
varför skulle man ej visa den, men 
det gråtande ögat? 

F. Hebbel. 
* 

Under hela mitt liv har jag ej känt 
en enda människa, som icke kunde 
bära en annans olycka med kristlig 
undergivenhet. A. Pope. 

* 

Hälvten av det förtal, som finns 
i världen, uppstår icke av ondska utan 
av brist på förströelse. 

D. Muloch. 
* 

Den fåfänge är den i egentlig me
ning ensamme. Han längtar ständigt 
efter att ses, förstås, erkännas, be

undras och älskas. 
B. Auerbach. 

Signe Widell t. 
Enligt ett i dagarne från Nizza 

ingånget telegram har den kända och 
högt skattade recitatrisen fröken 
Signe Widell avlidit därstädes i en 

ålder av 55 år. 
Härmed har Fröding och H, C. 

Andersen mist sin yppersta tol-
karinna i vårt land. Vem miinnes .ej 
den trollmakt den nu på främmande 
jord bortryckta konstnärinnan kunde 
utöva över ett auditorium, när hon 
stod där framme på estraden leende 
och glad och reciterade saga och dikt 
så enkelt och betagande som hade hon 
talat med diktarens egen tunga. 
Hennes förmåga att genomtränga sa
gans och poesiens väsen och att tolka 
på norskt och danskt språk som hade 
det varit hennes eget var helt enastå
ende. Och som den sanna och ärli
ga konstnärinna hon var nöjde hon 
sig ej med den lätt vunna framgån
gen _ det låg ett samvetsgrant ar
bete, ett fördjupat studium bakom 
varje nytt framträdande. Den lager 
som hon slutligen erövrade såväl in
om som utom Sveriges gränser så
som en av vårt lands mest framståen
de recitatriser var även i högsta måt

to välförtjänt. 
Född i Marstrand 1807 och dotter 

till den framlidne kände rektor Wi
dell därstädes sörjes den bortgångna 
närmast av syskon. Men till deras 
saknad sällar sig den uppriktiga för
stämningen hos de talrika vännerna 
till den bortgångnas nobla konst och 
ljusa, älskvärda och vinnande person

lighet. 

Självförtroende och 
självförhävelse. 

Av Tora Ramm. 

Man skall egentligen kunna en 
hel del, innan det går upp för en. 
h u r  l i t e t  m a n  k a n .  Ä v e n  d e n  i n 
telligentaste, mångkuinniigaste anän-
niiiska ar komplett oduglig till en 
hel mängd uppgifter 1 livet, ty äverf 
om de intellektuella förutsättnin
garna äro aldrig isa vidsträckta, 
räciker icke tiden till för grundlig 
utbildning i mer än ett högst be
gränsat antal kuniskaps- eller yr
kesområden. Att samtidigt labo
rera med för mycket blir ofta lik
tydigt med att lägga isitn själ pa 
en isträclkbänik, varifrån den -uppsti
gar rådbråkad ocih i förtid utsli

ten. 
Den kloke eikonomisera-r däiför 

med sina krafter genom att helt 
och uteslutande sarnila dem för det 
han gör bäst. Ty det fi-nnis alltid 
något, som var och en på grund 
av anlag känner sig mera dragen 
till ocih utför bättre än allt annat. 
Det är detta hellre och bättre än 
allt annat fullbordade -som indivi
den bör odla till högsta möjliga 
fullkomlighet. En dylik insats kom
mer alltid till nytta i världen och 
kan dessutom, på grund av sin re
lativa sällsynthet, alltid beräkna 
ätit istå s.ig gott i den .allmänna kon
kurrensen. Skicklighet är över hu
vud taget något sällsynt på alla 
områden. Det ojämförligt största 
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Värdefull Hedersgåva! 
Ett prima Guld- eller Silverur, Urkedja 

Kikare eller Glasögon av högsta kvalité, 

från förnämsta fabrik, erhâlles till ett humant 

billigt pris vid besök hos John Wallberg, 
Södra Hamngatan 13 (mitt emot Museum). 

antalet människor 'nöjer sig med 
det medelmåttiga utförandet ocih 
medelmåttans plats. De gripas ald
rig av den,nia arbetets beruisining 
som av energien sikapar en dia-
manfborr, vilken osvikligt röjer den 
eminenta förmågan en bredare fär-
deväg i livet. Endast den alilmän.na 
beundran en över det sedvanliga 
befordiringsförloppet höjd karriär 
alltjämt ådrager sig bevisar dess 
relativa sällsynthet. 

Ocih likväl dölja sig sällan några 
underverk bakom de olika karriä
rer vi beundra. Men tre följesla
gare måste dien ha haft, soim lyc
kats: energi, uthållighet och själv
förtroende. Energi att fortsätta 
där medelmåttan redan slagit vilo
läger, uthållighet under vägen mot 
det utstakade måleit och förtroen
de till sin förmåga att uppnå det. 
Utan självförtroende står allt stil
la. Allt. Vilja och möjligheter 
domna bort, ocih innan den miss
tröstande vet ordet av är han 
trängd till det sista ledet av andra 
krafter, som kanske icke hade stör
re förutsättningar än han själv, men 
väl större självförtroende. 

Står maai på stranden till den 
fruisna sjön odh säger sig: Över 
denna glansis kan jag aldrig kom
ma, så kommer man ej heller över 
den. Men går man blott på, upp
når man alltid motsatta stranden. 

Ett fast och orubbligt självför
troende kan mången gång vara 
svårt att bibehålla, kanske s är sik il t 
för den kunnige, som genom måmg-
fresteri och jämförelser fått blic
ken öppnad för hur mycket han 
icke kan. Men därför att man icke 
kan alllt, bör man icke betvivla sin 
skicklighet i det man verkligen 
kan. Här är det befogat att hysa 
självförtroendets sunda stolthet — 
att hävda sin plats utan rädsla el
ler falsk blygsamhet. Sådant livet 
ter sig är det t. o. m. 111er än be
fogat — det är nödvändigt. Har 
exempelvis en skicklig byggmästare 
uppfört ett hus, skall ingen män
niska tro på dess välbyggdhet, det 
må vara hur förstklassigt om helst, 
om byggmästaren själv synes tvek
sam om sin sak. Men säger han i 
överensstämmelse med sanningen : 
jag förstår min saJk och bättre kan 
icke ett bus byggas, har han givit 
såväl sig själv som huset den plats 
de förtjäna. 

Från självförtroende till självför-
hävelse är steget långt. Det ena 
är lika vackert och sympatiskt som 
det andra är fult ocih osympatiskt. 
Att mot en hel världs kritik för
svara sitt verk är en plikt, om ver
ket är gott. Men att förihäva sig 
över att man är det eller har ut
fört detta — viilken bottenlös en
fald, vilken löjlig inbilskhet. Utan 
att ange närmare adress kan det ej 

1 Tel. 5215. Tel. 5215. ' 

Vår namnstämpel å 

M A T S I L V E R  
finnes endast å garanterat 

högsta kvalitet. 

JUVELERAREFIRMAN 

J. MARTIN JOHANSSON 
k 20 Torggatan 20. , 

Stjärnor. 

Stjärnor, som binden er strålande 
krans 

runt omkring evigheten! 
Sanden I bud med er milda glans 
hit ned till mänskligheten? 

Täljen I livets och dödens gång, 
tillvarons gåtfulla mening: 
närmare ljuset, närmre en gång 
drömmen om alltings förening? 

Tändens I icke, hur ödemörk då 
himlen vi skulle förnimma. 
Nu genom världarnas nattliga blå 
skälver en klarhetens strimma, 

silar i längtande ögon sitt ljus, 
dallrar i dunkla gårdar. — 
Spröda kontakter med saligas hus, 
som himlarnas furste vårdar. 

I. A. 

vara ur vägen att påpeka hur en 
släng av en dylik förhävelse exi
sterar inom hela kårer i vårt sam
hälle för att som en tradition och 
arvislott övergå till alla medlem
mar av densamma. Ingenting är 
jämförligt med deras arbete, deras 
anseende, deras inbillade inflytande 
o. s. v. Varhälst de höja sin röst' 
sker det med en viktighet och sä
kerhet såsom talade de som augu
rer från ett högt berg till en i 
mörkret därnere vandrande menig
het. I betraktande av det skäligen 
enkla och lättfattliga de ha att sä
ga, och som vanligen andra som le
vat före dem, hjälpt dem till att 
tänka, verkar deras viktighet för
bluffande grundlös. över huvud 
innebär det ju ingenting märkvär
digt att människor ernå en viss 
skicklighet i det de dagligen öva 
eller att de .få vissa meriter i det de 
fått tillfälle att grundligt studera 
och vartill kaniske dessutom med
födda anlag i alldeles särskilt hög 
gr aid predestinera dem. 

Motsatsen vore snarare mera för
vånande. En grop, vartill alla käll
ådror öppnas, måste ju med något 
fyllas. Det är lika litet mirakulöst 
att den ene kan sanskrit som att 
den andre kan väva. Vi leka ju ba
ra olika lekar, fylla olika roller i 
ett skådespel, om vars uppränning 
och fortsättning vi intet veta. Ha 
vi självförtroende nog att på bästa 
sätt fy,Ha rollen är detta något gott, 
som ger livet lustkänsla — men 
självförihälvelse — nej! Vi män
niskor lia minsann ingenting att 
förhäva oss över. 

Den som ville hjälpa. 
den gamla fostermodern hava fått 

förstärkning i "Fru E. M." som ut
lovat 5 kr. i månaden tills vidare. 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,650,000:— 

Notariat av de!ning. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

Bortgångna. 
Fröken Betty Hirsch har avlidit i 

sitt hem i Stockholm. Den bortgång
na, en känd ooh värderad personlig
het inom huvudstadens socialt intres
serade kvinnovärld, har bl. a. nedlagt 
ett betydande arbete inom hjälpverk
samheten. Inom sammanslutningen, 
"Tolfterna", vid ett par tillfällen om
nämnd i denna tidning, var hon en 
av de ledande och mest nitiska kraf
terna. 

Fru Maria Andersson 

på Stigen, Dalsland, har i en ålder 
av 85 år skilts hädan. Det är ett 
verksamt och nyttigt liv, som här
med funnit sitt slut. "Frun på Sti
gen" var känd inom hela provinsen 
och även ett gott stycke in i Väster
götland. Det utmärkande för henne 
var mod, energi, affärsblick, organi
sationsförmåga och outtröttlig verk
samhetslust. Så rustad förmådde hon, 
ehuru hennes krafts dagar föllo un-
'er en för kvinnoarbetet karg och 
vår tid, åstadkomma betydande 

ting. Stigens stora yllefabrik har i 
:nne sin grundarinna. Hon satte 

upp vävstolar i herregårdshemmet och 
ärde traktens kvinnor att väva och 
förtjäna pängar. Företaget växjte 
och växte under hennes och hennes 

milj s hägn och blev vad det nu är. 
Även den stora sinnessjukvårdsan-
stalten på Restad, nära Vänersbofg, 
tdlkom på hennes initiativ och efter 
ett av henne utfört outtröttligt för
arbete — hon hade en utomordent
lig förmåga att klarlägga, övertyga 
och vinna. Även nykterhets- och eg
nahemsrörelserna ägnade hon ett liv
fullt intresse. 

De flesta människor hälsa hellre 
på en bekant i vagn än på en vän till 
fots. /. Petit-Senn. 

* 

Möter oss någon, som är skyldig 
oss tack, genast faller det oss i min
net. Hur ofta möta vi ej någon, som 
vi äro skyldiga tack utan att vi tänka 
därpå. /. iW. von Goethe. 

* 

List är de svagas högra arm. 

C. Hauch. 

Från kvinnovärlden. 
O, fransmän ! Hur alldeles enastå

ende äro de icke i sitt slag ! Och hur 
förbluffande mången gång för nor
disk uppfattning. Nyss förklarade 
de, att de ville soulagera kvinnorna 
för den vägrade rösträtten medels 
en kyss på handen, och nu har det 
för att stimulera barnafödandet, vil
ket är i katastrofal nedgång, fram
kommit ett förslag, att alla kvinnor 
som satt sex barn i världen, skola 
tillerkännas den militära honnör som 
tillkommer officerare ! Ställningssteg 
och handen till hjälmen! 

Och nu till själva faktum! Enligt 
preliminär utredning räknar man i 
Frankrike med 80,000 färre födelser i 
år än förra året. Den sjunkande fö
delsesiffran innebär ett framtida ödes" 
digert försvagande av landets för
svars- eller anfallskraft, hur man nu 
ser saken, mot arvfienden Tyskland 
med dess större folkmängd och höga 
födelsesiffra. 

Varför sjunker nativiteten i Fran
krike? Det ingår i den franska upp
fattningen, att föräldrarne skola för
hjälpa sönerna till en god ekonomisk 
ställning och utrusta döttrarna med 
en hemgift, som skall jämna vägen 
för dem fram till kullesstolen. Nå
väl tiderna äro dåliga och föräldrarne 
•å icke med mer än att sörja väl för 
ett barn, och därför blir det endast 
ett barn. 

Det finnes gpkså en annan orsak. 
De franska mödrarne säga: "Nästa 
generation skall få ett nytt krig med 
Tyskland, det är bäst att icke sätta 
barn i världen, vilka skola prisgivas 
åt krigets fasor." 

Från England har kommit närma
re meddelande om den föreslagna 
pensioneringen av änkor vilken anses 
kunna påräkna understöd av alla de 
politiska partierna. Liksom många 
andra av tidens reformförslag synes 
den lida av felet att gå för långt i 
sin välvilja. Förslaget lyder: "Pen
sion skall utbetalas till varje kvinna 
med ett eller flera oforsörjda barn, 
vare sig hon är änka, en övergiven 
eller frånskid hustru eller hustru till 

Sparkasseräkning 

* Sparkasse-Kreditiv 
kan därvid utfärdas möjliggörande uttag 

vid vilket som helst av 

Svenska Handelsbankens 
255 kontor. 

Telefon: Namnanrop. 
SVENSKA 

HANDELSBANKEN. 

NOW* 
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John A. Galim 
Reseffekt- & Lädervaruaffar. 

Resväskor och Hattaskar 
Korsgatan 12 (hörnet av Kyrkogatan) 

Göteborg. 

en invalid." — Förslaget gör icke 
lägra förbehåll, om vederbörande 

äger enskild förmögenhet, inkomst 
av arbete, eller har vuxna barn, väl 
i stånd att bispringa henne. 

En arbetarehustru skriver: "Det 
är ett dåligt förslag. Vi arbetarehust
rur arbeta gärna för hemmet, när 
männen äro utan arbetsförtjänst, och 
det fastän vi hava både två och tre 
barn att försörja. Varför skola än
korna vara de enda latstockarne, 
och vi andra, som äro lika illa ställda 
som de, tvingas att hjälpa till att un
derhålla dem?" 

Ellen Key uppställes i norska kvin
notidningar som kandidat till No-
belska fredspriset, vilket som bekant 
utdelas av norsk hand, ehuru instif-
taren av priset var en svensk. Även 
den finska kvinnotidningen "Astra" 
har tagit till orda för Ellen Keys kan
didatur. 

En lärarinna i Manchester har 
avskedats på grund av att hon gift 
sig. Från kvinnohåll göres gällan
de, att de engelska lärarinnorna på 
detta sätt påtvingas celibatet. 

Spårvagns

kultur. 

i. 

En spårvagn. 
Lördag. 
Rägn! 

Vagnen full. Plattformen i det 
närmaste full. En mörk människovåg 
stormar den i flykten, hänger med 
tills den stannar. Några passagerare 
tränga sig av, några ur den mörka 
böljan lyftas i trängseln nästan med
vetslösa upp på fotsteget. 

Ibland dessa lyckliga är underteck
nad en. Får en ståplats mellan en mage 
ooh en rygg, som/ energiskt samver
kande tyckas vilja prässa ihop mig 
till ett silkespappers tunnhet. En mo
nopolcigarett till vänster sprider sin 
glödande halm och stank, från höger 
utsänder en pipa med monopolkar-
dus en doft av brända skosulor. 

Efter några hållplatser lättar vag
nen på sin last. "Ryggen" framför mig 
öppnar det tätt slutna ledet med ett 
kort steg framåt. 

Vagnen guppar och gnisslar vida
re i sörjan. Plötsligen gör den en 
våldsam sättning för en stoppsignal 
— passagerarna ryckas lika våld
samt tillbaka. Jag får hela man
nen med ryggen över mig i— får en 
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som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kons 

stens och littera» 

turens område 

läser man 

n u m e r a  
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Thé 
är alltjämt 

marknadens 

förnämsta 

Vår 

Färgning 
är förstklassig. 
Snabb leverans. 

Ringströms Kemiska 
Hämtas och iiemsändes. Order Telefon 8992 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser. 
ALMEDÅHLS FÖRSÄLJNINGS MAGASIN. 

Kungsgatan 55. 

trampning som går genom märg och 

ben, av hans kolossala fot. 
Om August Blanche varit skildra

re av episoden, skulle han ögonblick
ligen låtit mig svimma av smärtan 
— och detta antagligen helst i den 

otröstlige riddarens armar. Men man 

svimmar ej anno 1922 — och motei 

inte många riddare heller. 
Det nya seklets allra nyaste gel1t 

lemannatyp vände sig icke ens om-
Han stod där fortfarande med ryg 
gen vänd emot mig som om in?01 

ting hänt. 
Då gjorde jag det enda man ' e" 

liknande situation kunde göra. Jaf 
lade sakta min hand på hans axel och 

sade så artigt och vänligt jag kund^ 
— Ursäkta att jag blivit trampai 
Mannen steg av vid nästa hållp1at 

Ragna Peters. 
P. s-
För tydlighetens skull må påpek'1 

att hållplatsen där mannen steg 
ej var Kristinelundsgatan. Denina ga 

ta är nämligen den enda i hela va 
den, vid vilken hållplats icke far 
nas ens fingerat angiven i skrift-

D S. 

Möbler, Möbeltyger, Gardin^ 

Gångmattor, Flossamattor« 

Allt handgjort, konstnärligt, varaktigt och i förhållande till kvalitet 

KONSTFLITEN, OAMLA "<)OSKO' AN 
GÖTK 
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^„tugajiöjen. 

Stora Teatern 

Söndag kl. I-30 

„»Spe'el Snurran. 
S»9° P

Av Topers. 

Kl. 7.30 
^dasfurstinnan. 

r.Tat*n" Naima vi/strand. 
rådande 

ßäsWPP^______ 

bergsteatern. 

Varje afton kl. 8 

Hittebarnet 
och , . _ „ 

, rorros inackorderingar. 
S0C° Sondag kl. 1.30 

Fö° enda gången : 

Till namaskus. 

Varje afton kl. 8. 
3 3 , 3 3 3  

Söndag kl. 1-30 _ 

Billig«»»» 
ïirm"""""5°r • 

"jGyaT eatern. 
Varje afton kl. 8._ 

Rena rama sanningen. 
Billlghetsmatiné söndag kLU30-

BARKEN MARGARETA. 

LILLA TEATERN. 
Varje afton kl. 8 e. m.. 

Måndagen den 27 August-

Söndag två förest, kl. 7 o. 9. 
Söndag kl. 1.30 Mâtiné: 

EN P,G1 bi-AHD PIGOR. 

rminoiuti 
Göteborgs största ooh 
mest populära filmteater 

De förnämsta programmen 
frän världens största film
institut och alttid den mest 
konstnärligt utförda musik 

Teaterspalten. 
August Blanche: Hittebarnet ; So-

corros inackorderingar. 

Om man med intresse och varmt 
hopp om framgång följt Lorensbergs-
teaterns sannerligen modiga och ur 
arbetssynpunkt titaniska kamp att i 
rikets andra och omöjliga teaterstad 
skapa en litterär scen av första ord
ningen blir valet av dess senaste pro
gram i det närmaste tragiskt. 
Blanches lilla struntpjäs Hittebarnet, 
ett gammalt dammigt naivt och på de 
billigaste förvecklingar byggt gym
nasistspex och en spansk fars, som 
trots sitt överdådigt goda humör 
och sitt briljanta utförande inte hör 
hemma på en kulturscen. 

Man förstår emellertid teaterns 
ställning. När inte Shakspeare, 
Strindberg, Galsworthy m. fl. kunnat 
avvinna publiken mera intresse till
griper man Blanche, som en gång 
var en storhet i Sverige och ännu är 
det, ehuru icke genom sina drama
tiska arbeten, samt ett par genom 
Nobelpriset aktuella spanjorer. Och 
med en ensemble, som för varje ny 
pjäs ådagalagt en allt större skick
lighet och säkerhet, och som förfogar 
över krafter vilkas tidigare prestatio 
ner skulle försvarat sin plats på vil
ken större scen som helst, blir fram
gången inte allenast given utan även 

erkänd. 
Man kan spela spex och fars! 
— Varför inte revy med en gång! 

Härmed skulle ju det sista tvivlet om 
teaterns förmåga av mångsidighet to

talt undanrödjas. 

TILL JULEN! 
Passande Julklappar. 

P R E N U M E R E R A  P Å  

KVINNORNAS TIDNING! 

Nakenheten, 

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

lande eller tillskriv 
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Gustaf Byrmans Enka 
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några kvinnliga världsberömdheter 
och fram genom tiderna skola vi, om 
allt går väl, få flera. Skola de 
iakna porträttstatyerna användas 
även för deras förevigande i brons 
och marmor? Om berömmelsen 
komme i unga år, vore saken mindre 
invecklad, vingade genier och sådant 
där, men dess värre brukar den kom
ma först sent, mycket sent. 

Hur ställa sig månne alla nu le
vande manliga och kvinnliga berömd
heter, vilka aspirera på att bliva 
brons- eller marmorstatyer, till frå
gan ? Skulle icke en enquête här vara 
intressant och synnerligen klarläg
gande för även det nu föreliggande 

fallet undrar 
Den Fundersamma. 

Krtstafffefara 

bli glasen vid diskningen, om 
Ni löser upp en smula Torn-
fens Tvättpulver i diskvattnet. 

att- de i hemmen anställda äro så 
gott som den enda återstående 
grupp i våra dagar, av de rent 
kroppsarbetande, som ha obestäm
da arbetsförhållanden. Drängarna 
på landet — de kallas för övrigt 
säkert inte numera så, utan torde 
heta lantarbetare —- ha sina syss
lor och sina arbetstimmar fastställ
da. Varför skulle inte kvinnor ock
så kunna fordra att få det? Att en 
del intellektuellt arbetande inte 
kunna ha det hör inte hit, ett hem
biträdes timmar kunna med litet 
god vilja bestämmas, där saken ej 
rör barn och sjuka, och kanske även 
där. Om andra anställda inte göra 
så många frågor, som dem artikel
författarinnan framställde, innan de 
anta ett arbete, kommer det sig av 
att de, som här avses, skola ha bo-

»Livbojen». 
i Göteborg, ett damsällskap i 

Göteborg, som ekonomiskt understö

der Svenska sällskapet för räddning 

av skeppsbrutna, har, för att få guld 

'&/Ç'TAPISSERI 
DETALJ 

Ö. Hamng. 81.1 tr. 

INIABIS 
M O N T E R I N G A R  

UTFORAS 

Frågan om placerandet av Eldhs 
porträttstatyer av Strindberg, Frö 
ding och Josephson i trädgårdsan 
läggningen till Stockholms Stadshus 
—- de tre herrarne skola, som bekant, 
stå rakt upp och ner, allvarliga, kor
rekta och nakna — har på konstnä
rernas begäran bordlagts för att avgö
ras först sedan statyerna på prov pla
cerats på ort och ställe. 

I den prefeskampanj, som från 
konstförståndigt håll inletts för att 
understödja Eldhs önskan om place
ringen^ har bland andra vägandle 
synpunkter framhållits fördelen av att 
slippa kläderna, vilka för framtida 
betraktare miåste verka främmande 
och intrycket störande. 

Main kan ju försöka bilda sig en 
åsikt i saken genom att tänka sig re 
dan förefintliga klädda porträttsta

tyer nakna. 
Gustaf Adolfsstatyn här i staden 

t. ex. Dess kläder äro nära tre hun
dra år gamla och onekligen synnerli
gen omodärna ooh främmande för 
nutidens smakriktning. Men önskar 
man dem inte i alla fall hälst kvar?? 

Frågan har ännu en sida, som sy
nes tarva belysning. Om berömmel
sen skall exponeras naken, varför då 
endast den manliga ? Vi hava också 

Den unga modern ser med häpnad 
och icke odelat gillande ner på det lil
la ursinniga ansiktet, vars kinder, nä
sa och panna synas förintas för att 
ersättas av ett tandlöst ginungagap, 
ur vilket de mest oerhörda och ge
nomträngande ljud stiga upp och för
sätta rummets luft i stark dallring. 

— Kan du förstå, säger hon, hur 

det kan få rum sådana ernorma 
kvantiteter oljud i ett så litet bylte?! 
Jag tycker dom skulle ta slut nan 
gång, och jag vill bara säga dig, att 
jag blir vansinnig, om du inte kan 

få henne att tiga. 
Den unge fadern- strålar upp. — 

Nu vet jag!! Jag skall sjunga henne 

till tystnad. 
Den unga frun: Nej, låt bli, Pelle! 

Då är det bättre hon får hålla på. 

stad i familjen. Hur ens materiella 
liv kommer att gestalta sig, bör 
man väl ha rätt att veta litet om. 
Bland de frågor, som i artikeln 
uppräknas från hembiträdenas sida 
och som äro inte mindre fantastiska 
än de fingerade annonserna, före
komma även: "Finns jungfrukam
mare?" "Vad betalas i lön?" "Li-
noleummattor?" "Värmeledning?' 
Skulle en sökande inte ha rättighet 
känna till hur hon får bo och arbe
tets omfång? Eller ba här sam
manblandats berättigade och obe
rättigade frågor? 

Varför envisas att behålla för
åldrade benämningar såsom tjäna-
rinna och jungfru? Hembiträde är 
numera det officiellt riktiga, exem
pel: hembiträdet fröken Hanna 
Grönvall, som är stadsfullmäktig i 

Insändarnes spalt 
Fåfänga försök. 

I n:r 43 av Kvinnornas Tidning 
klagas i en artikel benämnd "Hus-
frudöme eller tjänarinnedöme?" 
över hembiträdenas stora preten
tioner. Tankegången i denna ar
tikel är icke så litet sträng mot den 
grupp av kvinnliga arbetande, som 
här avses, och synes innebära så 
fögä av förståelse för den anda, som 
ovillkorligen kommer att sopa bort 
en del gammalt i vanor och före
ställningar, att det ej torde vara 
för hårt att kalla den otidsenlig. 

Det som är otidsenligt är också 
skadligt. Ty striden mellan nytt 
och gammalt blir med utslagen av 
ett sådant tänkesätt endast hårda
re och bittrare. Vi böra besinna 

HANDSKAR eller PRESENTKORT 
från 

HANDSKKOMPANIET 
Drottninggat. 4-2. Telefon 15379 
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Smide ana stag, Keramik,Väf nåder 
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Nyheter från Orienten. 
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Kaffe i im. gammalsilverskrin- och] burkar. 
Ett Gott kaffe! En Praktisk hushållsask! 

Den bästa julklappen! 

IMed ensamrätt för Sverige. Ef ertryck 

ej tillätet). 

I Rosenhof. 

Roman av Luise Westkirch. 

översättning av —e. 

I å blommornas drottning tänkte 
™an nog minst av alllt, då man i 

Cn smutsiga, krokiga gatan läste 
f. M1 ''ten sned skyllt, emaljen till 
lalvten avfallen, orden "Vid Rio-

v- • Skylten hängde ipå en 

'idk*' °C'1 Snett oc^ nedsjunket var 

sma
Sà det Un(kr'liga liUa bu,Seit med 

a o-\er varanda utskjutande vå-
nil£ar T i -r 
en . ^"skriften var namnet på 

viil »enom!g'ång, som något 

sträl^ S'g °Clh förde tilU ett lâng~ 
pan i oreSe'bundet kvarter av 
t! , tas' N»'"« «talk «r-
oel V gen ha tillhört ett mejeri 

r°sendkeleJiS ^ jättest0r 

talet ,ie 
Uimera var hela kvar-

ga ^a-lens^i Uppåtsträvande, sny^ 
co„nit ' I 

amiflä°k, och en terra in t\'* i TQ j c 
e ståtliga nya villornas 

invånare. Men just i Rosenhof 
jäste livet lidelseifulllt både uppen

bart odh i det tysta. 
Strax ti(l.l vänster om ingången 

dånade släggorna i ein smedverk
stad. Snett emot förde några trapp
steg ned i en källare, som hade ett 
fönster, och i detta fanns sill, ost, 
grönsaker och all s-lags»fatitigmans-
kost, och det som icJke fack plats 
därinne, travade upp sig på &ol^> 
trappsteg, ja, ända ut på gårdens 
kull riga stenläggning. Detta var 
fru Potthoffs rike. Fönstren pa 
andra sidan källardörren hade tjoc
ka fönsterluckor. När den flitiga 
k(ling->klan[gen i smedverkstaden 
upphörde, började bakom fönster
luckorna en grammofon sina knar
rande melodier, och människostäm
mor brummade ooh skrålade. Det
ta var herr Pothoffs rike, en icke 
särdelles gärna sedd krog, och bak
om densamma funnos kök och 
sängkammare. Gavelrummet på 
vinden hyrdes ut åt en arbetare 
och mitt emot bodde "den svarta 
Julia", Potihiofifs kroguppasserska. 
Huset såg ut, som gjorde det alltid 
grimaser, och filera av dess grannar 

dikaså, men så kom ett litet hus, 
som alltid tycktes le. Vita gardi
ner fläktade bäkom öppnade klara 
fönsterrutor, och krukväxter blom
made flitigt där inne. Till och ined 
ett litet grönmålat tlrädstaket inne
slöt en miniatyrtnädgård på ena si
dan om förstugiudörren ; mitt emot 
stöd en jättestor fläderbuske och 
på en liten bänk under denna satt 
ofta husägaren och lappskomakaren 
Aibekimg och läste kvällstidningen, 
medan Einna, hans dotter, skapade 
sina konstverk ined synålen. Längst 
i bakgrunden bakom ett gammalt 
valnötsträd, som med sin dunkla 
grönska gav en anstrykning av ro
mantik åt den dystra omgivningen, 
låg en lång byggnad. Fönstren vo
ro dammiga, sönderslagna, ersatta 
med pappskivor ooh instoppade 
lumpor. Detta var Moses Deideles 
"varulager", han som travade om
kring med säck på ryggen dag ut 
och dag in, och lät sin hesa röst 
kraxa: "Luimpor, ben! ' i alla köks
dörrar. På kvällen kom han hem
släpande med en tung säck, som 
just inte utbredde rosendoft. Han 
själv bodde med sin son Moritz i 

ett par små rum i andra våningen, 
och resten av huset var uthyrt åt 
den brokigaste mångfald av mänsk
lighet, många an ed de underligaste 
förvärvskällor, och en skara av 
barn lekte och stal och bedrog och 
pryglade varandra kring en stenho 
vid brunnen, somliga snygga, men 
de flesta trasiga, smutsiga, ofta 
med viljestarka ansikten och ögo
nen fulla av livshunger och livs
vilja för framtiden. 

Gården hade lika regelbundna 
timmar skam havets ebb oah flod. 
Tidigt, när sparvarna började hålla 
väsen, hördes också barnskrik, 
tvättbylten bars ned, och madammer
na grälade om bästa platsen för 
tvättbaljan, eller man gick att 
handla och skvallra hos mor Pott-
hoff i källaren. Hos smeden gingo 
släggorna i takt, skomakaren slog 
in pligg, och från tunnbindaren 
klang det dovt, då han lagade sina 
baljor. Men när flädermögsen bör
jade fladdra, fabrikerna tömde sig 
ooh stängdes, inslumrade alla dessa 
ljud, en flodvåg av män ooh kvin
nor, hemkomna från arbetet, över
svämmade gården. 

De gingo hårt och talad« högt. 
Då kam rölk ur skorstenarna, ooh 
man hörde itallriksslammer. Men 
när ugglorna, som bodde i Kors
kyrkans gamla torn, började röra 
på sig, och några osäkra gaslågor 
lyste gula mot mörkret på gården, 
då ko mim o ifollk, som smögo tyst och 
gingo försiktigt, underliga figurer, 
gäster från Pothoff's källare. Smin
kade kvinnovarelser smögo på hög
klackade skor genom den smala 
gången ut på gatan, och allt efter 
som natten skred tryckte sig andra 
ännu försiktigare gestalter intill 
husväggarna, kragen uppslagen, 
hatten djupt nere över ögonen, och 
försvunno in genom en eller annan 
dörr, eller gledo mellan två för
fallna kostall, ett likkiistmagasin 
ocih Moses Deideles "lager", ned 
till flodstranden bakom Rosenhof. 
Mitt i floden låg en långsträckt ö, 
så att floden delades i tva armar, 
och här slutade staden men en vat
tenkvarn, som sög vattnet till sig 
och gjorde en båtfärd ganska far
lig. Här brukade stadens självmör
dare ända sin tillvaro, och hit sam
lades de ljusskygga, som önskade 

smida planer, finnande en ostörd 
plats under alarna vid den män-
ni skotom in a stranden. 

Det var sent en eftermiddag i 
april. Valnötsträdelt hade en röd
gul peruk av unga små skott, och 
fläderbusken stack ut gröna blad 
här och där. I den lillla trädgår
den framför husert med de vita gar
dinerna låg en mager man i myc
ket slitna men snygga kllädfer på 
knä. Han hade ett stort blått för
kläde och var barhuvad. Hans an
sikte hade otaliga rynkor, imen ett 
par milda blå drömmande ögon. 
Han stack omsorgsfullt tfrökorn i 
den fint uppluckrade jorden, och i 
varje hans rörelse och i hela hans 
hållning låg en osökt förnämhet, 
som förskaffat honom titeln "ba
ron" hos folket i Rosenhof. Vad 
han hette, eller varifrån han kom, 
visste ingen. Själv kallade h^n sig 
Braunfelis, och bebodde sedan 20 
år två små rum i bottenvåningen 
mitt emot lappskomalkaren Abe-
king. Han hade en liten livränta, 
hushållade själiv, gjorde själv sina 
inköp hos fru Pothoff i källaren, 
läste i de många 'böckerna, som ut-
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allùdyàùzstads 

Värdefull Hedersgåva! 
Ett prima Guld- eller Silverur, Urkedja 

Kikare eller Glasögon av högsta kvalité, 

från förnämsta fabrik, erhâlles till ett humant 

billigt pris vid besök hos John Wallberg, 
Södra Hamngatan 13 (mitt emot Museum). 

antalet människor 'nöjer sig med 
det medelmåttiga utförandet ocih 
medelmåttans plats. De gripas ald
rig av den,nia arbetets beruisining 
som av energien sikapar en dia-
manfborr, vilken osvikligt röjer den 
eminenta förmågan en bredare fär-
deväg i livet. Endast den alilmän.na 
beundran en över det sedvanliga 
befordiringsförloppet höjd karriär 
alltjämt ådrager sig bevisar dess 
relativa sällsynthet. 

Ocih likväl dölja sig sällan några 
underverk bakom de olika karriä
rer vi beundra. Men tre följesla
gare måste dien ha haft, soim lyc
kats: energi, uthållighet och själv
förtroende. Energi att fortsätta 
där medelmåttan redan slagit vilo
läger, uthållighet under vägen mot 
det utstakade måleit och förtroen
de till sin förmåga att uppnå det. 
Utan självförtroende står allt stil
la. Allt. Vilja och möjligheter 
domna bort, ocih innan den miss
tröstande vet ordet av är han 
trängd till det sista ledet av andra 
krafter, som kanske icke hade stör
re förutsättningar än han själv, men 
väl större självförtroende. 

Står maai på stranden till den 
fruisna sjön odh säger sig: Över 
denna glansis kan jag aldrig kom
ma, så kommer man ej heller över 
den. Men går man blott på, upp
når man alltid motsatta stranden. 

Ett fast och orubbligt självför
troende kan mången gång vara 
svårt att bibehålla, kanske s är sik il t 
för den kunnige, som genom måmg-
fresteri och jämförelser fått blic
ken öppnad för hur mycket han 
icke kan. Men därför att man icke 
kan alllt, bör man icke betvivla sin 
skicklighet i det man verkligen 
kan. Här är det befogat att hysa 
självförtroendets sunda stolthet — 
att hävda sin plats utan rädsla el
ler falsk blygsamhet. Sådant livet 
ter sig är det t. o. m. 111er än be
fogat — det är nödvändigt. Har 
exempelvis en skicklig byggmästare 
uppfört ett hus, skall ingen män
niska tro på dess välbyggdhet, det 
må vara hur förstklassigt om helst, 
om byggmästaren själv synes tvek
sam om sin sak. Men säger han i 
överensstämmelse med sanningen : 
jag förstår min saJk och bättre kan 
icke ett bus byggas, har han givit 
såväl sig själv som huset den plats 
de förtjäna. 

Från självförtroende till självför-
hävelse är steget långt. Det ena 
är lika vackert och sympatiskt som 
det andra är fult ocih osympatiskt. 
Att mot en hel världs kritik för
svara sitt verk är en plikt, om ver
ket är gott. Men att förihäva sig 
över att man är det eller har ut
fört detta — viilken bottenlös en
fald, vilken löjlig inbilskhet. Utan 
att ange närmare adress kan det ej 

1 Tel. 5215. Tel. 5215. ' 

Vår namnstämpel å 

M A T S I L V E R  
finnes endast å garanterat 

högsta kvalitet. 

JUVELERAREFIRMAN 

J. MARTIN JOHANSSON 
k 20 Torggatan 20. , 

Stjärnor. 

Stjärnor, som binden er strålande 
krans 

runt omkring evigheten! 
Sanden I bud med er milda glans 
hit ned till mänskligheten? 

Täljen I livets och dödens gång, 
tillvarons gåtfulla mening: 
närmare ljuset, närmre en gång 
drömmen om alltings förening? 

Tändens I icke, hur ödemörk då 
himlen vi skulle förnimma. 
Nu genom världarnas nattliga blå 
skälver en klarhetens strimma, 

silar i längtande ögon sitt ljus, 
dallrar i dunkla gårdar. — 
Spröda kontakter med saligas hus, 
som himlarnas furste vårdar. 

I. A. 

vara ur vägen att påpeka hur en 
släng av en dylik förhävelse exi
sterar inom hela kårer i vårt sam
hälle för att som en tradition och 
arvislott övergå till alla medlem
mar av densamma. Ingenting är 
jämförligt med deras arbete, deras 
anseende, deras inbillade inflytande 
o. s. v. Varhälst de höja sin röst' 
sker det med en viktighet och sä
kerhet såsom talade de som augu
rer från ett högt berg till en i 
mörkret därnere vandrande menig
het. I betraktande av det skäligen 
enkla och lättfattliga de ha att sä
ga, och som vanligen andra som le
vat före dem, hjälpt dem till att 
tänka, verkar deras viktighet för
bluffande grundlös. över huvud 
innebär det ju ingenting märkvär
digt att människor ernå en viss 
skicklighet i det de dagligen öva 
eller att de .få vissa meriter i det de 
fått tillfälle att grundligt studera 
och vartill kaniske dessutom med
födda anlag i alldeles särskilt hög 
gr aid predestinera dem. 

Motsatsen vore snarare mera för
vånande. En grop, vartill alla käll
ådror öppnas, måste ju med något 
fyllas. Det är lika litet mirakulöst 
att den ene kan sanskrit som att 
den andre kan väva. Vi leka ju ba
ra olika lekar, fylla olika roller i 
ett skådespel, om vars uppränning 
och fortsättning vi intet veta. Ha 
vi självförtroende nog att på bästa 
sätt fy,Ha rollen är detta något gott, 
som ger livet lustkänsla — men 
självförihälvelse — nej! Vi män
niskor lia minsann ingenting att 
förhäva oss över. 

Den som ville hjälpa. 
den gamla fostermodern hava fått 

förstärkning i "Fru E. M." som ut
lovat 5 kr. i månaden tills vidare. 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,650,000:— 

Notariat av de!ning. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

Bortgångna. 
Fröken Betty Hirsch har avlidit i 

sitt hem i Stockholm. Den bortgång
na, en känd ooh värderad personlig
het inom huvudstadens socialt intres
serade kvinnovärld, har bl. a. nedlagt 
ett betydande arbete inom hjälpverk
samheten. Inom sammanslutningen, 
"Tolfterna", vid ett par tillfällen om
nämnd i denna tidning, var hon en 
av de ledande och mest nitiska kraf
terna. 

Fru Maria Andersson 

på Stigen, Dalsland, har i en ålder 
av 85 år skilts hädan. Det är ett 
verksamt och nyttigt liv, som här
med funnit sitt slut. "Frun på Sti
gen" var känd inom hela provinsen 
och även ett gott stycke in i Väster
götland. Det utmärkande för henne 
var mod, energi, affärsblick, organi
sationsförmåga och outtröttlig verk
samhetslust. Så rustad förmådde hon, 
ehuru hennes krafts dagar föllo un-
'er en för kvinnoarbetet karg och 
vår tid, åstadkomma betydande 

ting. Stigens stora yllefabrik har i 
:nne sin grundarinna. Hon satte 

upp vävstolar i herregårdshemmet och 
ärde traktens kvinnor att väva och 
förtjäna pängar. Företaget växjte 
och växte under hennes och hennes 

milj s hägn och blev vad det nu är. 
Även den stora sinnessjukvårdsan-
stalten på Restad, nära Vänersbofg, 
tdlkom på hennes initiativ och efter 
ett av henne utfört outtröttligt för
arbete — hon hade en utomordent
lig förmåga att klarlägga, övertyga 
och vinna. Även nykterhets- och eg
nahemsrörelserna ägnade hon ett liv
fullt intresse. 

De flesta människor hälsa hellre 
på en bekant i vagn än på en vän till 
fots. /. Petit-Senn. 

* 

Möter oss någon, som är skyldig 
oss tack, genast faller det oss i min
net. Hur ofta möta vi ej någon, som 
vi äro skyldiga tack utan att vi tänka 
därpå. /. iW. von Goethe. 

* 

List är de svagas högra arm. 

C. Hauch. 

Från kvinnovärlden. 
O, fransmän ! Hur alldeles enastå

ende äro de icke i sitt slag ! Och hur 
förbluffande mången gång för nor
disk uppfattning. Nyss förklarade 
de, att de ville soulagera kvinnorna 
för den vägrade rösträtten medels 
en kyss på handen, och nu har det 
för att stimulera barnafödandet, vil
ket är i katastrofal nedgång, fram
kommit ett förslag, att alla kvinnor 
som satt sex barn i världen, skola 
tillerkännas den militära honnör som 
tillkommer officerare ! Ställningssteg 
och handen till hjälmen! 

Och nu till själva faktum! Enligt 
preliminär utredning räknar man i 
Frankrike med 80,000 färre födelser i 
år än förra året. Den sjunkande fö
delsesiffran innebär ett framtida ödes" 
digert försvagande av landets för
svars- eller anfallskraft, hur man nu 
ser saken, mot arvfienden Tyskland 
med dess större folkmängd och höga 
födelsesiffra. 

Varför sjunker nativiteten i Fran
krike? Det ingår i den franska upp
fattningen, att föräldrarne skola för
hjälpa sönerna till en god ekonomisk 
ställning och utrusta döttrarna med 
en hemgift, som skall jämna vägen 
för dem fram till kullesstolen. Nå
väl tiderna äro dåliga och föräldrarne 
•å icke med mer än att sörja väl för 
ett barn, och därför blir det endast 
ett barn. 

Det finnes gpkså en annan orsak. 
De franska mödrarne säga: "Nästa 
generation skall få ett nytt krig med 
Tyskland, det är bäst att icke sätta 
barn i världen, vilka skola prisgivas 
åt krigets fasor." 

Från England har kommit närma
re meddelande om den föreslagna 
pensioneringen av änkor vilken anses 
kunna påräkna understöd av alla de 
politiska partierna. Liksom många 
andra av tidens reformförslag synes 
den lida av felet att gå för långt i 
sin välvilja. Förslaget lyder: "Pen
sion skall utbetalas till varje kvinna 
med ett eller flera oforsörjda barn, 
vare sig hon är änka, en övergiven 
eller frånskid hustru eller hustru till 

Sparkasseräkning 

* Sparkasse-Kreditiv 
kan därvid utfärdas möjliggörande uttag 

vid vilket som helst av 

Svenska Handelsbankens 
255 kontor. 

Telefon: Namnanrop. 
SVENSKA 

HANDELSBANKEN. 

NOW* 
BOOTJ 

BOTTINER 

Filialer 

John A. Galim 
Reseffekt- & Lädervaruaffar. 

Resväskor och Hattaskar 
Korsgatan 12 (hörnet av Kyrkogatan) 

Göteborg. 

en invalid." — Förslaget gör icke 
lägra förbehåll, om vederbörande 

äger enskild förmögenhet, inkomst 
av arbete, eller har vuxna barn, väl 
i stånd att bispringa henne. 

En arbetarehustru skriver: "Det 
är ett dåligt förslag. Vi arbetarehust
rur arbeta gärna för hemmet, när 
männen äro utan arbetsförtjänst, och 
det fastän vi hava både två och tre 
barn att försörja. Varför skola än
korna vara de enda latstockarne, 
och vi andra, som äro lika illa ställda 
som de, tvingas att hjälpa till att un
derhålla dem?" 

Ellen Key uppställes i norska kvin
notidningar som kandidat till No-
belska fredspriset, vilket som bekant 
utdelas av norsk hand, ehuru instif-
taren av priset var en svensk. Även 
den finska kvinnotidningen "Astra" 
har tagit till orda för Ellen Keys kan
didatur. 

En lärarinna i Manchester har 
avskedats på grund av att hon gift 
sig. Från kvinnohåll göres gällan
de, att de engelska lärarinnorna på 
detta sätt påtvingas celibatet. 

Spårvagns

kultur. 

i. 

En spårvagn. 
Lördag. 
Rägn! 

Vagnen full. Plattformen i det 
närmaste full. En mörk människovåg 
stormar den i flykten, hänger med 
tills den stannar. Några passagerare 
tränga sig av, några ur den mörka 
böljan lyftas i trängseln nästan med
vetslösa upp på fotsteget. 

Ibland dessa lyckliga är underteck
nad en. Får en ståplats mellan en mage 
ooh en rygg, som/ energiskt samver
kande tyckas vilja prässa ihop mig 
till ett silkespappers tunnhet. En mo
nopolcigarett till vänster sprider sin 
glödande halm och stank, från höger 
utsänder en pipa med monopolkar-
dus en doft av brända skosulor. 

Efter några hållplatser lättar vag
nen på sin last. "Ryggen" framför mig 
öppnar det tätt slutna ledet med ett 
kort steg framåt. 

Vagnen guppar och gnisslar vida
re i sörjan. Plötsligen gör den en 
våldsam sättning för en stoppsignal 
— passagerarna ryckas lika våld
samt tillbaka. Jag får hela man
nen med ryggen över mig i— får en 
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som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kons 

stens och littera» 

turens område 

läser man 

n u m e r a  

GÖTEBORGS HflNOELS-
OCfl SJÖFARTS-TIDNING 

j 

Kobbs 

Thé 
är alltjämt 

marknadens 

förnämsta 

Vår 

Färgning 
är förstklassig. 
Snabb leverans. 

Ringströms Kemiska 
Hämtas och iiemsändes. Order Telefon 8992 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser. 
ALMEDÅHLS FÖRSÄLJNINGS MAGASIN. 

Kungsgatan 55. 

trampning som går genom märg och 

ben, av hans kolossala fot. 
Om August Blanche varit skildra

re av episoden, skulle han ögonblick
ligen låtit mig svimma av smärtan 
— och detta antagligen helst i den 

otröstlige riddarens armar. Men man 

svimmar ej anno 1922 — och motei 

inte många riddare heller. 
Det nya seklets allra nyaste gel1t 

lemannatyp vände sig icke ens om-
Han stod där fortfarande med ryg 
gen vänd emot mig som om in?01 

ting hänt. 
Då gjorde jag det enda man ' e" 

liknande situation kunde göra. Jaf 
lade sakta min hand på hans axel och 

sade så artigt och vänligt jag kund^ 
— Ursäkta att jag blivit trampai 
Mannen steg av vid nästa hållp1at 

Ragna Peters. 
P. s-
För tydlighetens skull må påpek'1 

att hållplatsen där mannen steg 
ej var Kristinelundsgatan. Denina ga 

ta är nämligen den enda i hela va 
den, vid vilken hållplats icke far 
nas ens fingerat angiven i skrift-

D S. 

Möbler, Möbeltyger, Gardin^ 

Gångmattor, Flossamattor« 

Allt handgjort, konstnärligt, varaktigt och i förhållande till kvalitet 

KONSTFLITEN, OAMLA "<)OSKO' AN 
GÖTK 
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^„tugajiöjen. 

Stora Teatern 

Söndag kl. I-30 

„»Spe'el Snurran. 
S»9° P

Av Topers. 

Kl. 7.30 
^dasfurstinnan. 

r.Tat*n" Naima vi/strand. 
rådande 

ßäsWPP^______ 

bergsteatern. 

Varje afton kl. 8 

Hittebarnet 
och , . _ „ 

, rorros inackorderingar. 
S0C° Sondag kl. 1.30 

Fö° enda gången : 

Till namaskus. 

Varje afton kl. 8. 
3 3 , 3 3 3  

Söndag kl. 1-30 _ 

Billig«»»» 
ïirm"""""5°r • 

"jGyaT eatern. 
Varje afton kl. 8._ 

Rena rama sanningen. 
Billlghetsmatiné söndag kLU30-

BARKEN MARGARETA. 

LILLA TEATERN. 
Varje afton kl. 8 e. m.. 

Måndagen den 27 August-

Söndag två förest, kl. 7 o. 9. 
Söndag kl. 1.30 Mâtiné: 

EN P,G1 bi-AHD PIGOR. 

rminoiuti 
Göteborgs största ooh 
mest populära filmteater 

De förnämsta programmen 
frän världens största film
institut och alttid den mest 
konstnärligt utförda musik 

Teaterspalten. 
August Blanche: Hittebarnet ; So-

corros inackorderingar. 

Om man med intresse och varmt 
hopp om framgång följt Lorensbergs-
teaterns sannerligen modiga och ur 
arbetssynpunkt titaniska kamp att i 
rikets andra och omöjliga teaterstad 
skapa en litterär scen av första ord
ningen blir valet av dess senaste pro
gram i det närmaste tragiskt. 
Blanches lilla struntpjäs Hittebarnet, 
ett gammalt dammigt naivt och på de 
billigaste förvecklingar byggt gym
nasistspex och en spansk fars, som 
trots sitt överdådigt goda humör 
och sitt briljanta utförande inte hör 
hemma på en kulturscen. 

Man förstår emellertid teaterns 
ställning. När inte Shakspeare, 
Strindberg, Galsworthy m. fl. kunnat 
avvinna publiken mera intresse till
griper man Blanche, som en gång 
var en storhet i Sverige och ännu är 
det, ehuru icke genom sina drama
tiska arbeten, samt ett par genom 
Nobelpriset aktuella spanjorer. Och 
med en ensemble, som för varje ny 
pjäs ådagalagt en allt större skick
lighet och säkerhet, och som förfogar 
över krafter vilkas tidigare prestatio 
ner skulle försvarat sin plats på vil
ken större scen som helst, blir fram
gången inte allenast given utan även 

erkänd. 
Man kan spela spex och fars! 
— Varför inte revy med en gång! 

Härmed skulle ju det sista tvivlet om 
teaterns förmåga av mångsidighet to

talt undanrödjas. 

TILL JULEN! 
Passande Julklappar. 

P R E N U M E R E R A  P Å  

KVINNORNAS TIDNING! 

Nakenheten, 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp-

& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913. 

teuergras à ndsran h vilken, plats son håls 11 världen 
genom. 

r̂ cisxt 
föJümsterjiandel 

GUSTAF EKMAN 
GÖTEBORG, STORGATAN 31 
TELCQRAMADR. VASA' CODE V.D b. 

TEL. «3/V • '036S 

^/Cec/U (em av: 
"7he 'Tiorists' Jëleçraph. (Delliïery 

Association samt 
(Biumenspenden-^Vermittlung, "Berlin. 

Ca **000 blomsteraffärer 
»•«-. lorden rundt äro anslutna. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

Drick Segar 

lames Lundgren eö 
Göteborg 

Svertgeé sfcirsfa och förnamns 
(héfirma. 

0B5' VARNAS TOR EFTCR^mNQAR.! OBS? 

Mkå 
MÂRKs 

Thé 

några kvinnliga världsberömdheter 
och fram genom tiderna skola vi, om 
allt går väl, få flera. Skola de 
iakna porträttstatyerna användas 
även för deras förevigande i brons 
och marmor? Om berömmelsen 
komme i unga år, vore saken mindre 
invecklad, vingade genier och sådant 
där, men dess värre brukar den kom
ma först sent, mycket sent. 

Hur ställa sig månne alla nu le
vande manliga och kvinnliga berömd
heter, vilka aspirera på att bliva 
brons- eller marmorstatyer, till frå
gan ? Skulle icke en enquête här vara 
intressant och synnerligen klarläg
gande för även det nu föreliggande 

fallet undrar 
Den Fundersamma. 

Krtstafffefara 

bli glasen vid diskningen, om 
Ni löser upp en smula Torn-
fens Tvättpulver i diskvattnet. 

att- de i hemmen anställda äro så 
gott som den enda återstående 
grupp i våra dagar, av de rent 
kroppsarbetande, som ha obestäm
da arbetsförhållanden. Drängarna 
på landet — de kallas för övrigt 
säkert inte numera så, utan torde 
heta lantarbetare —- ha sina syss
lor och sina arbetstimmar fastställ
da. Varför skulle inte kvinnor ock
så kunna fordra att få det? Att en 
del intellektuellt arbetande inte 
kunna ha det hör inte hit, ett hem
biträdes timmar kunna med litet 
god vilja bestämmas, där saken ej 
rör barn och sjuka, och kanske även 
där. Om andra anställda inte göra 
så många frågor, som dem artikel
författarinnan framställde, innan de 
anta ett arbete, kommer det sig av 
att de, som här avses, skola ha bo-

»Livbojen». 
i Göteborg, ett damsällskap i 

Göteborg, som ekonomiskt understö

der Svenska sällskapet för räddning 

av skeppsbrutna, har, för att få guld 

'&/Ç'TAPISSERI 
DETALJ 

Ö. Hamng. 81.1 tr. 

INIABIS 
M O N T E R I N G A R  

UTFORAS 

Frågan om placerandet av Eldhs 
porträttstatyer av Strindberg, Frö 
ding och Josephson i trädgårdsan 
läggningen till Stockholms Stadshus 
—- de tre herrarne skola, som bekant, 
stå rakt upp och ner, allvarliga, kor
rekta och nakna — har på konstnä
rernas begäran bordlagts för att avgö
ras först sedan statyerna på prov pla
cerats på ort och ställe. 

I den prefeskampanj, som från 
konstförståndigt håll inletts för att 
understödja Eldhs önskan om place
ringen^ har bland andra vägandle 
synpunkter framhållits fördelen av att 
slippa kläderna, vilka för framtida 
betraktare miåste verka främmande 
och intrycket störande. 

Main kan ju försöka bilda sig en 
åsikt i saken genom att tänka sig re 
dan förefintliga klädda porträttsta

tyer nakna. 
Gustaf Adolfsstatyn här i staden 

t. ex. Dess kläder äro nära tre hun
dra år gamla och onekligen synnerli
gen omodärna ooh främmande för 
nutidens smakriktning. Men önskar 
man dem inte i alla fall hälst kvar?? 

Frågan har ännu en sida, som sy
nes tarva belysning. Om berömmel
sen skall exponeras naken, varför då 
endast den manliga ? Vi hava också 

Den unga modern ser med häpnad 
och icke odelat gillande ner på det lil
la ursinniga ansiktet, vars kinder, nä
sa och panna synas förintas för att 
ersättas av ett tandlöst ginungagap, 
ur vilket de mest oerhörda och ge
nomträngande ljud stiga upp och för
sätta rummets luft i stark dallring. 

— Kan du förstå, säger hon, hur 

det kan få rum sådana ernorma 
kvantiteter oljud i ett så litet bylte?! 
Jag tycker dom skulle ta slut nan 
gång, och jag vill bara säga dig, att 
jag blir vansinnig, om du inte kan 

få henne att tiga. 
Den unge fadern- strålar upp. — 

Nu vet jag!! Jag skall sjunga henne 

till tystnad. 
Den unga frun: Nej, låt bli, Pelle! 

Då är det bättre hon får hålla på. 

stad i familjen. Hur ens materiella 
liv kommer att gestalta sig, bör 
man väl ha rätt att veta litet om. 
Bland de frågor, som i artikeln 
uppräknas från hembiträdenas sida 
och som äro inte mindre fantastiska 
än de fingerade annonserna, före
komma även: "Finns jungfrukam
mare?" "Vad betalas i lön?" "Li-
noleummattor?" "Värmeledning?' 
Skulle en sökande inte ha rättighet 
känna till hur hon får bo och arbe
tets omfång? Eller ba här sam
manblandats berättigade och obe
rättigade frågor? 

Varför envisas att behålla för
åldrade benämningar såsom tjäna-
rinna och jungfru? Hembiträde är 
numera det officiellt riktiga, exem
pel: hembiträdet fröken Hanna 
Grönvall, som är stadsfullmäktig i 

Insändarnes spalt 
Fåfänga försök. 

I n:r 43 av Kvinnornas Tidning 
klagas i en artikel benämnd "Hus-
frudöme eller tjänarinnedöme?" 
över hembiträdenas stora preten
tioner. Tankegången i denna ar
tikel är icke så litet sträng mot den 
grupp av kvinnliga arbetande, som 
här avses, och synes innebära så 
fögä av förståelse för den anda, som 
ovillkorligen kommer att sopa bort 
en del gammalt i vanor och före
ställningar, att det ej torde vara 
för hårt att kalla den otidsenlig. 

Det som är otidsenligt är också 
skadligt. Ty striden mellan nytt 
och gammalt blir med utslagen av 
ett sådant tänkesätt endast hårda
re och bittrare. Vi böra besinna 

HANDSKAR eller PRESENTKORT 
från 

HANDSKKOMPANIET 
Drottninggat. 4-2. Telefon 15379 

BLIR SÄKERT EN OMTYCKT JULKLAPP. 

Smide ana stag, Keramik,Väf nåder 
Bese utställningen 

SÖDRA HAMNGATAN 45 

bästa tvättmedlet 

oUUKA n/UVUNUrtiniN <iu ar 

KONSTSLÖJDEN Gummans Flingor 

Nyheter från Orienten. 

i0o»ooe:
cs 
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Kaffe i im. gammalsilverskrin- och] burkar. 
Ett Gott kaffe! En Praktisk hushållsask! 

Den bästa julklappen! 

IMed ensamrätt för Sverige. Ef ertryck 

ej tillätet). 

I Rosenhof. 

Roman av Luise Westkirch. 

översättning av —e. 

I å blommornas drottning tänkte 
™an nog minst av alllt, då man i 

Cn smutsiga, krokiga gatan läste 
f. M1 ''ten sned skyllt, emaljen till 
lalvten avfallen, orden "Vid Rio-

v- • Skylten hängde ipå en 

'idk*' °C'1 Snett oc^ nedsjunket var 

sma
Sà det Un(kr'liga liUa bu,Seit med 

a o-\er varanda utskjutande vå-
nil£ar T i -r 
en . ^"skriften var namnet på 

viil »enom!g'ång, som något 

sträl^ S'g °Clh förde tilU ett lâng~ 
pan i oreSe'bundet kvarter av 
t! , tas' N»'"« «talk «r-
oel V gen ha tillhört ett mejeri 

r°sendkeleJiS ^ jättest0r 

talet ,ie 
Uimera var hela kvar-

ga ^a-lens^i Uppåtsträvande, sny^ 
co„nit ' I 

amiflä°k, och en terra in t\'* i TQ j c 
e ståtliga nya villornas 

invånare. Men just i Rosenhof 
jäste livet lidelseifulllt både uppen

bart odh i det tysta. 
Strax ti(l.l vänster om ingången 

dånade släggorna i ein smedverk
stad. Snett emot förde några trapp
steg ned i en källare, som hade ett 
fönster, och i detta fanns sill, ost, 
grönsaker och all s-lags»fatitigmans-
kost, och det som icJke fack plats 
därinne, travade upp sig på &ol^> 
trappsteg, ja, ända ut på gårdens 
kull riga stenläggning. Detta var 
fru Potthoffs rike. Fönstren pa 
andra sidan källardörren hade tjoc
ka fönsterluckor. När den flitiga 
k(ling->klan[gen i smedverkstaden 
upphörde, började bakom fönster
luckorna en grammofon sina knar
rande melodier, och människostäm
mor brummade ooh skrålade. Det
ta var herr Pothoffs rike, en icke 
särdelles gärna sedd krog, och bak
om densamma funnos kök och 
sängkammare. Gavelrummet på 
vinden hyrdes ut åt en arbetare 
och mitt emot bodde "den svarta 
Julia", Potihiofifs kroguppasserska. 
Huset såg ut, som gjorde det alltid 
grimaser, och filera av dess grannar 

dikaså, men så kom ett litet hus, 
som alltid tycktes le. Vita gardi
ner fläktade bäkom öppnade klara 
fönsterrutor, och krukväxter blom
made flitigt där inne. Till och ined 
ett litet grönmålat tlrädstaket inne
slöt en miniatyrtnädgård på ena si
dan om förstugiudörren ; mitt emot 
stöd en jättestor fläderbuske och 
på en liten bänk under denna satt 
ofta husägaren och lappskomakaren 
Aibekimg och läste kvällstidningen, 
medan Einna, hans dotter, skapade 
sina konstverk ined synålen. Längst 
i bakgrunden bakom ett gammalt 
valnötsträd, som med sin dunkla 
grönska gav en anstrykning av ro
mantik åt den dystra omgivningen, 
låg en lång byggnad. Fönstren vo
ro dammiga, sönderslagna, ersatta 
med pappskivor ooh instoppade 
lumpor. Detta var Moses Deideles 
"varulager", han som travade om
kring med säck på ryggen dag ut 
och dag in, och lät sin hesa röst 
kraxa: "Luimpor, ben! ' i alla köks
dörrar. På kvällen kom han hem
släpande med en tung säck, som 
just inte utbredde rosendoft. Han 
själv bodde med sin son Moritz i 

ett par små rum i andra våningen, 
och resten av huset var uthyrt åt 
den brokigaste mångfald av mänsk
lighet, många an ed de underligaste 
förvärvskällor, och en skara av 
barn lekte och stal och bedrog och 
pryglade varandra kring en stenho 
vid brunnen, somliga snygga, men 
de flesta trasiga, smutsiga, ofta 
med viljestarka ansikten och ögo
nen fulla av livshunger och livs
vilja för framtiden. 

Gården hade lika regelbundna 
timmar skam havets ebb oah flod. 
Tidigt, när sparvarna började hålla 
väsen, hördes också barnskrik, 
tvättbylten bars ned, och madammer
na grälade om bästa platsen för 
tvättbaljan, eller man gick att 
handla och skvallra hos mor Pott-
hoff i källaren. Hos smeden gingo 
släggorna i takt, skomakaren slog 
in pligg, och från tunnbindaren 
klang det dovt, då han lagade sina 
baljor. Men när flädermögsen bör
jade fladdra, fabrikerna tömde sig 
ooh stängdes, inslumrade alla dessa 
ljud, en flodvåg av män ooh kvin
nor, hemkomna från arbetet, över
svämmade gården. 

De gingo hårt och talad« högt. 
Då kam rölk ur skorstenarna, ooh 
man hörde itallriksslammer. Men 
när ugglorna, som bodde i Kors
kyrkans gamla torn, började röra 
på sig, och några osäkra gaslågor 
lyste gula mot mörkret på gården, 
då ko mim o ifollk, som smögo tyst och 
gingo försiktigt, underliga figurer, 
gäster från Pothoff's källare. Smin
kade kvinnovarelser smögo på hög
klackade skor genom den smala 
gången ut på gatan, och allt efter 
som natten skred tryckte sig andra 
ännu försiktigare gestalter intill 
husväggarna, kragen uppslagen, 
hatten djupt nere över ögonen, och 
försvunno in genom en eller annan 
dörr, eller gledo mellan två för
fallna kostall, ett likkiistmagasin 
ocih Moses Deideles "lager", ned 
till flodstranden bakom Rosenhof. 
Mitt i floden låg en långsträckt ö, 
så att floden delades i tva armar, 
och här slutade staden men en vat
tenkvarn, som sög vattnet till sig 
och gjorde en båtfärd ganska far
lig. Här brukade stadens självmör
dare ända sin tillvaro, och hit sam
lades de ljusskygga, som önskade 

smida planer, finnande en ostörd 
plats under alarna vid den män-
ni skotom in a stranden. 

Det var sent en eftermiddag i 
april. Valnötsträdelt hade en röd
gul peruk av unga små skott, och 
fläderbusken stack ut gröna blad 
här och där. I den lillla trädgår
den framför husert med de vita gar
dinerna låg en mager man i myc
ket slitna men snygga kllädfer på 
knä. Han hade ett stort blått för
kläde och var barhuvad. Hans an
sikte hade otaliga rynkor, imen ett 
par milda blå drömmande ögon. 
Han stack omsorgsfullt tfrökorn i 
den fint uppluckrade jorden, och i 
varje hans rörelse och i hela hans 
hållning låg en osökt förnämhet, 
som förskaffat honom titeln "ba
ron" hos folket i Rosenhof. Vad 
han hette, eller varifrån han kom, 
visste ingen. Själv kallade h^n sig 
Braunfelis, och bebodde sedan 20 
år två små rum i bottenvåningen 
mitt emot lappskomalkaren Abe-
king. Han hade en liten livränta, 
hushållade själiv, gjorde själv sina 
inköp hos fru Pothoff i källaren, 
läste i de många 'böckerna, som ut-



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

IKEVLI G o c k  INTRESSANT 
FA US KA 

N Y H E T E R .  
V Ä R D E F U L L T  

I N N E H Å L L  

GOTEBORGS 
MORGONPOST 

Den största 
morgo n tidn ingen 

Sport- * Promenad-Kängor 

Salongskor 
Stort urval. .Moderata priser. 

Hedströms Skoaffär 
Södra Larmgatan 10. 

Carl Gustafsgatan 57. Linnégatan 11. 

Hon: — O, älskade, innan vi vo
ro gifta, beskrev du varenda dag 
så gränslöst vackert, hur oändligt 
dyrbar jag var dig. 

Han: — Jag gjorde så! 
Hon: — Och nu aldrig — aldrig! 
Han: — Nej, nu noterar jag det 

i stället dagligen på utgiftssidan i 
min kassabok. 

Hon byter om samtalsämne. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Stockholm, och som vid alla före
kommande tillfällen, då hennes yr
ke nämnes, kallas så. Och varför 
söka ha kvar den anda, som de 
gamla benämningarna medföra? 
Det patriarkaliska i arbetsförhållan
den kan ej väckas till liv, och är 
det väl önskvärt, då klarare bestäm
melser ovillkorligen bli rättvisare? 

En husfru har ingen rätt att an
vända som tilltal sitt biträdes för
namn. Hon kan lära sig att det 
ligger något nedlåtande i denna 
förtrolighet, och det bör ej vara 
mera påkostande att .säga fröken 
än att säga fru eller fröken åt sin 
städhjälp, sin sömmerska och sin 
tvätterska. Den unga flickan skall 
känna sig socialt höjd, och detta är 
nyttigt för henne, det kanske i den
na småsak rent av kan ligga en in
direkt drift till att skaffa sig stör
re yrkesskicklighet, än då man är 
Mina eller Lina, som slänges på 
måfå. till den* ena uppgiften från 
den andra. 

Och att även detta yrke blir höjt, 
ätt det krävas kunnighet och an
svar däri, och att därmed paras en 
mera självständig ställning — det
ta kan inte leda till annat än ett 

.framsteg för alla kvinnor, på vil
ken plats i samhället de än befinna 

B l u s k o s t y m e n  

R E X .  
S l i t s t a r k ,  h e l y l l e  b l å  
c h e v i o t .  

a r  6 8 

Kr. 22:- 23:-

å r  9  

Kr. 28:-

10_ 

29:-

24:- 25:-

1 1  1 2  

26 : -

13 

30:- 31:- 33:-

F i  s k t o r g e t ,  
Tel . 13865 - 1092 - 3072 

T e l . - a d r . :  " B E R L I N S "  

sig. För varje grupp av kvinnor, 
som befrias från låga och mindre 
ansedda ställningar, som gå framåt 
i jämnställdhet med andra arbetan
de, går hela kvinnosläktet framåt i 
socialt anseende. 

Aluminiumkärlen böra putsas med Zelos 
Aluminiumputs. St. bleckburkar à 45 
öre. 

Brasts Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

Det är förunderligt att det finns 
kvinnor, som inte inse detta. 

Sedan ovanstående skrevs, har en 
husmor yttrat, att hembiträdena i 
våra dagar åtnjuta en ganska rund
ligt tilltagen, ordnad ledighet. Att 
ledigheten är rundlig är ju glädjan
de, jag är bara rädd, att det är 
långtifrån överallt den är ordnad. 
— Då som försvar för överarbete 
framihålles, att tusentals husmödrar 
få sitta och laga och stoppa sedan 
hela huset sover, må det tillåtas på
peka, att en sådan jämförelsepunkt! 
ej håller strecik. Endast med andra 
anställdas arbetstid kan ett hembi
trädes jämföras — vad en husmor 
gör i sin gärning som sådan, har ej 
därmed att skaffa. Det vore som 
att påstå, att fabriksarbetarna kun-i 
de gärna ha nattarbete, därför att 
fabrikören satt uppe några nattim
mar med sina räkenskaper. Och 
yttrandet smakar husfrudöme om 
något. 

Något tjänarinnedöme behöva vi 
ej strida emot, ett sådant har aldrig 
funnits till och hotar ej heller så 
snart t j äna r i n n c stäl 1 ni n g en blir en 
anställning som alla andra. Att ej 
få ha husfrudömet kvar i sin uråld
riga form, det är det som känns 
smärtsamt. Men låt oss ej-' pröva 
på den lönlösa mödan, att häjda ti 
dens hjul! Det åstadkommer bara 
gnissel. Hilda Sachs. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män så köp 

SPISBRÖD 
frän 

Göteborgs Ångbageri 
ty det är främst i skärhet o. smak 

U N D E R B A R A  

HAVRE-MUST 
Bästa frukosträtt. 

För ÅLDRINGAR, VUXNA OCH BARN. 

Bertha Anderson 
3(orsgatan 15 - Goteborg 

— Telefon 5122 — 

Vackra färgäkta Tvättyger. 
Bomullsflaneller, Ylle-Kläd-
ningstyger, Gardiner, soU och 
tvä t äkta. Möbeltyger, konst-
vävda och tiyckta. Borddukar 
i linne och bomull. Sängtäcken, 
Tricotvaror, Reformliv, 
Snörliv, Strumpor, Yllekof
tor. Broderier. Blekta och 
oblekta Vävnader av bästa 
fabrikat. Vaddtäcken. Prima 

Ylle-stickgarner. 

A.-B. Nya Bikupan 
45 Kungsgatan 45 

Specialaffär för finare 
D A M U N D E R K L Ä D E R  

Linne fr. 5:50. Babyutstyrsiar : Baby 
klädnlngar fr. 6 kr o. Dopklädningar fr. 11:50. 
Serveringsförkläden fr. 4:25 — Serveringsmössor 

Näsdukar* och Kragar. 

Amalia Gustafsson» 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

Anna-dagen 
den 9 dec. 

Giv Annorna 

Kvinnornas Tidning 
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i namnsdagspresent! 

Giftermålsåldern i Frankrike är 
i8 år för den manlige kontrahenten 
och 15 för den kvinnliga. För Eng
land äro de motsvarande årtalen 14 
och 12. I Sverige 21 och 18. 

Det bästa för diskbär ken är Zalos 
Zinkputs. Bleckburkar à 40 öre. 

Extra prima Damkläde 
Mocka och Eskimå i ett flertal moderna 

färger utsäljas billigt direkt från lager. 

S. Ericsons Klädeslager, 
Järntorget 3, WilsDns hus, 2:dra våningen. 

Öppet 8—7. 

Trollkonst 
erfordras ej för att frambringa frisk och 

vacker hy, behövs blott 

Y  V  Y  - T v å l .  
Den verkar vid ständigt bruk av samma som 

ett  trollmedel 
och erhålles i vaije välsorterad affär 

från Ytsad till Haparanda. 

Österlin & Ulriksson, 

Kem-tekn. fabrik, Ystad. 

KOL VED 

C. IM. ANDERSSON 
Tel. 2780, 6972, 10849, Göteborg 

Prima Hushållskol, 
Cokes, 

Antracitkol & 

Ved 

till dagens lägsta notering. 

C. Uggla &Co. 
Tel. 32. 3885. 44. 5407. 

tel. 
O95-8200 
19939 

Lägsta dagspriser. Största urval. 
Göteborgs Lin o leum°Ma çasin 

PETERS, FRANZÉN & Co. 
Kungsportsplafsen 2. 

BREVLADA. 
Medlem av de vänliges förening. 

Edra ord föllo som glödande kol på 
redaktionens hjärtan. Allmän råd
plägning hölls, "det eviga avskedet" 
återtogs och den så djupt brottsliga 
skriver åter i våra spalter! Ett sam
fällt övervakande av hennes uppgifter 
ifråga om spårvägarnes hållplatser 
kommer att äga rum. Detta strider 
väl inte mot vänlighetens lagar? 

Hatare av huvudlöshet. Vår sym
pati ! Eldningsartikeln skall beredas 
rum så fort det blir litet kallare. Me
toden är prövad och briljant befun
nen. 

Intresserad. "Bleka barn" var be
stämt inte rubriken. Ni -menar nog 
"Klena barn?" Jo, fortsättningen 
kommer ! 

Laura. Sätteripersonalen är man
lig. Den skulle hällre gå i strejk än 
sätta en så mannafientlig artikel. 

"Johan.", "G. H", "Anny", "Per
haps". Tack, men vi måste avböja! 

A .  L . U N D B L A D S  
Begravningsbyrå 

Rekommenderas. 
Kungsgatan 12 Göteborg. 
Telefon 11045, 776ank.bostaden. 

A N N A  K U L L B E R G S  
"i\ 

O. LARMGAT. 11 DAMSKRADDERI TELEFON 11148 

Moderna tyger inkomna för hästen realiseras till betydligt nedsatta priser, 
Lämpligt tillfälle att erhålla en modern, bra och billig dräkt. 

Gör ett besök och övertyga Er om priserna. 

~ NOÏÏEj.t»™ T " 

ßeda Cramé 
Parfymeri " Tvål • BiJ<lul„ Galanteri-Affär 

57 Kungsgatan GÖTEBORG Rikstel.^ 

S ä n d  E d e r  

TVÄTT 
t i l l  

Tïâltanstalten \)ästhustfr 
Vegagatan 46, Göteborg. T " 
Omsorgsfullt arbete. ^ ' 'H': 

• '  n a D b  levto..  

Wilh. Kaesens Eftr. 
Skomagasin 

Vallgatan 24. Telefon 3739 

Skodon, Tofflor, Galoscher, 

BÖGST ' "ï2""' «» X I U U J A  g o d a  passsformer' 

Under strecket. 

börjar i dag vår nya följet0n.. 
"I Rosenhof" av den framstående or 
1 sitt hemland ofantligt omtyckt' 
tyska författarinnan Luise lVestkirc; 
Vi rekommendera den till våra läsare 
också till dem som eljes höja på ögon.' 
brynen åt följetonger, och vi ,åga 

påstå, att även den manliga blicken 
här skall få något värt att läsa. Det 
är sällan man finner en skildring 
levande som denna, så innehållsrik 
så oavbrutet fortskridande och intres
set fängslande. Man känner med des
sa människor, i vilkas karaktärer ocli 
sinnen man återfinner sina egna drag 
nan genomlever deras frestelser, som 
hava motsvarigheter i ens eget liv 
sörjer vid nederlagen och glades över 
~grarne. Allt detta vill inte säga li

tet! Att förråda något av handlin
gens gång och ge en antydan om slu
tet — nej, det faller oss inte m! 

Saxad annons. 
En 45 års köpman, som under de 

senaste åren berest Norrland i dam
underkläder och filttofflor, önskat 
förbindelse med ny firma för att fort
sätta därmed. 

Verner IMagniisson ' 
Kött- & Fläskaffär 

Bazar Alliance 42-43. Tel. 10628. 

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

Allt slags 

Vildt sami 

Höns och 

Kyckling 
till dagens 

lägsta pri

ser i 

Björks Vildtaffär 
St. Saluhallen 1. Tel. 1648 - 20834. 

Arla Mjölk 
Distribution på glasflaskor-

Tel. 85 78, 36 99 

gjorde det huvudsakliga "möble
manget" i hans rum ooh slkötte sin 
två kvadratmeter stora "trädgård". 
Något mer visste man inte om ho
nom. 

Solen ^stod ännu på hiirnmeien. 
Ur rummet på andra sidan förstu
gan hörde man skomakarens flitiga 
hamrande och släggorna från smed
jan, men gården låg tom. Då stapp
lade Moses Deidelles, med säcken 
på vänster axel, över den ojämna 
stenläggningen fram mot sitt lager. 
Framför trädgården 'blev han stå
ende, kastade säcken ned och häl
sade. 

"God afton, herr baron. Em skön 
k väll I, riktigt en kväll att plante
ra i." 

Den tilltalade steg upp. 
"God afton, Deideles. Jag har 

ofta hett er att inte (kalla mig ''ba
ron'." 

"Men när man är baron, när en 
blind kan känna med käppen att 
herr baron är baron? Men herr 
baron har kommit på orätt plats. 
Jag säger varenda dag tii'1 min son: 
'Moritz lille', isäger jag, 'herr baron 
är på orätt plats. Människor oelh 

plantor trivs inte på orätt plats', 
säger jag. — 'Far lille', säger min 
Moritz, 'baronen är vår granne, en 
hygglig och snäll granne, har ofta 
gett mig blommor och aldrig gjort 
narr av mig. Vi kan bestämt göra 
något för honom, så att han kom
mer på isin riktiga plats!' — Det 
var just det jag ville talla med (herr 
baron om. Moritz har fina förbin
delser i den stora bankaffären, där 
han arbetar." 

"Ja, Deidelles, det går bra för 
Moritz, han kommer framåt i värl
den, och jag är glad för er skull." 

"Tack, herr baron, (han är en bra 
son, imin Hille Moritz. Gud välsigne 
honom." — Lumphandlarens röd-
kantade ögon stråilade. — "Oelh 
herr baron, »om sagt, han har en 
riktigt präktig affär för herr baron, 
en fin, riktigt fin plats på ett för
säkringskontor, riktigt fint. Intet 
öre att betala som säkerhet, inte ett 
öre, bara ett fint sätt, ett förnämt 
sätt — ett förnämt sätt är huvud
saken. Om bara herr baron villi an
mäla sig? Min Moritz Ihar förbe
rett 'det hela. Allt är i ordning 
Här är adressen." 

Han drog fram sin plånbok. Men 
den andre gjorde en avvisande rö
relse. 

"Ni menar väl, Deidelles, men —-
låt mig vara, jag är nöjd." 

Deidelles blev ivrig: 
"Olskalad potatis ooh siilil itill mid 

dag och någon enda gång en ägg-
kaka — är det ett liv för en man 
av herr barons stånd." 

"Mitt stånd spelar ingen roll. Jag 
är Lothar Braunfellis ooh vill inte 
vara något annat. Jag är nöjd med 
Rosenhof odh intresserar mig för 
folket här. Jag 'eftersträvar ingen
ting annat och villi ingenting. Fol
ket i Rosenhof är likt frökornen, 
som jag lagt i jorden. Skotten 
tränga med oemotståndlig kraft ur 
djupet genom alla hinder uppåt mot 
ljuset. Jag däremot tillhör hösten, 
det övermogna, som haft sin tid, 
som böjer sig mot jorden, som 
sjunker tillbaka i dass sköte." 

"Folket i Rosenhof! Intressant? 
Gement folk, tarvligt folk, skojare, 
tiggare, tjuvpack. Och allt det kal
lar herr baron intressant !" 

"Det äir som jorden i min träd
gård: avfall, förruttnelse, lera. Men 

ur de hemlighetsfulla djupen stiger 
det nya livet upp, det evigt odöd
liga, varma, blomstrande livet, jusit 
som min a pilan tor ur den svarta 
myllan"; ogräs, giftplantor ibland, 
men också glada, nyttiga blomster,, 
ooh till och med ibland ur smuts 
ocih förruttnelse stiger en smärt och 
snövit lilja i ofläcikad renhet och 
skönhet. -—• Men det där begriper 
ni nog inte, Deideles." 

Men den gamle hörde icke mer 
på. Hans ögon, som alltid voro på 
vandring hade upptäckt en ung 
man, som satt mitt för smedjan 
på ett bierankare, vilket stammade 
från Pothoffs källare. Oclkså baro
nen knep ihop ögonen mot ljuset 
och betraktade ynglingen. 

"Är det inte Paul, Wieprandts 
son?" 

"Visist. är det han! Ooh om han 
har tid att sitta här som ett spek
takel framför faderns fönster kloc
kan fem på eftermiddagen, så är 
det tämligen säkert, att de ha kört 
bort honom från vagnfabriken. 
Märk mina ord, med den pojken 
tar det en ända med förskräckelse. 
Ocih ett så gott huvud som han 

har! Skada på pojke. Men det 
går g a l e t ,  d e t  g å r  a l l t i d  g a l e t  f ö r  
denn siom försynda sig mot fjärde 
budet. Deit har jag sett hundra 
gånger. Inte sant, herr baron?" 

"Ja, ni Deideles, siom har en. så 
god och lydig son " 

"Ja, ja, god oah lydig, mina fä
ders Gud *are pris." 

"Men ni är också en god far, 
sonn icke gett Moritz styvmor, oah 
icke genom stränghet eller envis
het drivit honom ur huset." 

'Det betyder ingenting. En far 
är en far, där står ingenting i lagen 
om god eller dålig. — Alltså vill 
baronen inte försöka sig på affären, 
som Moritz " 

"Nej, nej, Deidelles. Tag inte 
illa upp, jag_ är inte otacksam." 

Deideles ryckte på axlarna, tog 
upp säcken och försvann in i sitt 
hus. 

Den unge mannen, om vilken de 
båda gamla talat, hade stigit upp 
från b i er a likaret, ocih visslande en 
slagdänga ställde han sig framför 
smedjan. Det såg ut, som väntade 
han på, att någon skulle se ut ge
nom fönster eller dörr till verksta

den. Men ingen syntes, .•varken 
på tröskeln eller bakom rutorna 
Men om hörnet till huset med de 
utskjutande våningarna, vek j«st e" ' 
kvinnlig gestalt, som tog sig ^ra® 
mande ut på den kullriga, smuW 
ga stenläggningen bland Rosel 

hofs skräp och förfall. Hon 
högväxt, smärt och blond. I 
ning och dräkt, från den utsökt en 
la hatten till de välsittande e 

ganta skorna, visade sig detta o k 
stämibara .något, som utmärker 
grande dame" — och ibland heî11 ^ 
sömmerska! Kapprak och «tana 

s e  s i g  o m ,  g i c k  h o n  r a k t  f r a m ,  |  
pen tycktes krusa isig som ' °ra 

för omgivningen. 
Paul W'ieprandt kom henne ?k 

par steg till mötes. Men ave" ^ 
hon sett honom, då hon vek aV ^ • 
åt gården, så ihöll hon nu ? 
riktade över (hans huvud upp * 

, (113  ̂rödgul a trädtoppen, o on 
därvid icke ein Järnstång, sonl ^ ' 
använt, då man rullat biertunTl^erI t 
snubblade över den ooh hade s ^ . 
fallit, om Paul icke tagit ett s ^ j 
framåt och stödjande fattat 
arm. (Forts, i nästa n: ' 

SO A-
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
December. 
Vem bär ansvaret? Av Mare Louise 

Ingeman. 
Vad skola våra flickor bli? Av Greta 

Holmgren. 

Födelsedagen. 
Det går långsamt fram men — - -

Efterlysningen. 
Systrarne på Liseberä- Av 

Carlberg. 

„t/lin Fröken». 
Hågkomster och livsintryck. 

M. H. 
jultankar. 
Julresan. Av H-r S g. 
Hela strängar. Av Ruth Almén. 
Imperfektum. Novell av Edith Rode. 
I Rosenhof. Roman av LuiseWestkirch. 

Frigga 

Av A. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Orientfredskongressen i Lausanne 
liar äntligen, avancerat så långt, att 
förslag till lösning av en av tvistefrå
gorna, nämligen den som rör Sun
den, genoimfartsvägen mellan Medel
havet och Svarta havet framlagts. 

Förslaget stipulerar rätt till ge 

nomfart för handelsfartyg och krigs

fartyg. De sistnämda få dock, för 

ingen makt, överstiga den till Svarta 

havet gränsande största sjömaktens 

flotta. Denna fria genomfart gäller 

även för krigstid, om Turkiet är neu

tralt, eljes endast för neutrala krigs-

fartyg samt handelsfartyg utan krigs-

kontraband. Vissa landområden vid 

Sunden skola avmilitariseras och den 

fria genomfarten övervakas av en 

kommission, bestående av represen

tanter för samtliga stormakter lik

som även för de strandägande mak-

'firna vid Svarta havet. 

Ryssland har genom sin fredsde-
1,ebat, fjitjerin, protesterat mot för-

^•aget, som, under sken av att tillgo

dose hela världens intressen, ensidigt 

gynnar England, vilket i sin egenskap 
ay den största sjömakten kommer att 

få ett dominerande inflytande över 

Sunden. Ryssland kräver i stället att 

Sunden skola vara öppna för alla 

handelsfartyg men stängda för alla 

^'gsfartygj utorii de turkiska. Ingen 
främmande kommission skall råda 

ver genomfartsvägen, utan över-
ei faväldet tillerkännas dess rättmä-

i'^e %are, Turkiet, som till alla de-
a' bör vara herre i eget hus. 

. ^HteMepressen förklarar harm-
u"t att Rysslands inblandning ho-
1 att fördärva hela konferensen 
('et att den stimulerat turkarnes 

^od och 
flerk; 

D 
dett; 

gjort dem obenägna att un-
asta sig ententens vilja. 
n tUfkiska delegationen har, när 

,tj Privés, icke deklarerat sin 

fruk ^ ententeförslaget. Man 
. taëatt turkar och ryssar skola 

va gemensam sak och vädja till 
frå§ans lösning i en för 

tillfredsställande riktning. 
a'ndelserna ; Grekland, avrättan-

Uet aV SP-r • • 
nera| , ex-mimstrar och en ge-
En ' nnna nu bättre överblickas, 

grymhet helt visst, men icke mord 

De ifrågavarande personerna hade 
anklagats för landsförräderi (kriget 
mot Turkiet och det fruktansvärda 
nederlaget), rannsakats under övliga 
rättsliga former ooh dömts till dö
den. Det grekiska folket fordrade 
och tog som ett försoningsffer deras 
liv. 

Denna uppgörelse måste betraktas 
som en inre angelägenhet, vilken ett 
suveränt folk utan inblandning uti
från ordnar. Det har också av en del 
engelska tidningar erkänts, att Eng
lands förbud mot avrättningen och 
less avbrytande av den diplomatiska 
förbindelsen med Grekland varit 
utan fog. —' "Vad skulle vi", har det 
frågats, "hava sagt, om t. ex. Italien 
förbjudit oss att avrätta den irländ
ske upprorsledaren Childers?" — 
"Dumheter!" svara andra engelska 
tidningar i hög ton. "Man kan inte 
göra jämförelser mellan de stora 
västmakterna och ett sådant där litet 
struntland som Grekland, vilket 
egentligen existerar endast tack vare 
dessa makters godhet. 

Det finns de som, antagligen full
ständigt riktigt, insinuera, att Eng
land med begärljghet gripit det 
gynnsamma tillfället att bryta med 
Grekland för att på ett hederligt och 
lättvindigt sätt slippa ifrån den eljes 
självklara skyldigheten att hjälpa den 
slagne och olycklige lille vapendra 
garen. 

Ententens regeringschefskonferens, 
just nu samlad i London, dryftar som 
bäst den tyska : skadeståndsfrågan. 
Det Tyskland tillerkända betalnings
anståndet utgår i dec. och frågan, 
som sålunda åter blivit aktuell, mås
te på ett eller annat sätt lösas. Eng
land synes villigt att lämna Tyskland 
ett nytt moratorium samt att avskri
va en del av den franska skulden, om 
Frankrike gör detsamma med sina 
tyska fordringar. Å andra sidan har 
man att räkna med Frankrikes brin
nande önskan att annektera Rhenlan-
det och Ruhrs kolgruvedistrikt. Till
fället är gynnsamt — man kan taga 
allt detta som pant för Tysklands 
skuld. Frågan är endast om man vå
gar. Vad skall den övriga världen 
säga? Och skall icke en sådan ritcs-
olycka svetsa samman det nu i fient
liga partier splittrade tyska folket 
och byta dess för Frankrike förmån
liga inre oenighet och svaghet i na

tionell sty rka ? 
En ny konflikt har uppstått mel 

lan Frankrike och Tyskland. Några 
av de otaliga entente-kontrollanter 
som ständigt genomkorsa det sist
nämnda landet för att efterspana 
hemliga rustningar, hava blivit mind
re hövligt bemötta av folkhoparne i 
ett par tyska städer. De ha dock ic
ke lidit någon lekamlig skada. Den
na skräpsak har blåsts upp till ofant
liga dimensioner, och Frankrike på
yrkar sträng bot samt en enorm gott-

görelse i guld. 
. Fristaten Irland, har i tredje läs

ningen slutgiltigt erkänts av engel 
ska parlamentet. I Polen tillstunda 
presidentval och i Moskva pågår en 
avrustningskonferens mellan sovjet, 
Polen och de baltiska småstaterna 

ännu utan resultat. 

December. Vem bär ansvaret? 
I dag när gardinen går till väders 

ligger landskapet vitt — översnöat — 
liksom badande i frid. 

Vattnet i vikarna breder sig mörkt 
och blickstilla mellan vita stränder 
och snöfläckiga klippor, bakom vil
kas kammar genomskinligt ljusa, lätt 
purprade moln virvlat upp och stan
nat såsom röken ur en krater. 

Hela östern står tonad i en fin 
klarljus rodnad, mot vilken de vita 
husen lysa, de frostfjuniga träden 
stå som lätta kolteckningar. Och un
der allt detta en mark så ljus, så ren 
som endast snön kan vara. 

Det är något himmelskt i skönhe 
ten över en sådan vintermorgon. Nå
got badat och strålande över denna 
vita ljusa jord, vilken liksom en 
drömsk vision i stilla jubel bryter 
sig fram ur natten. Man önskar att 
denna gryningsstund skulle räcka i 
evighet, att denna trollska skirhet 
aldrig måtte försvinna. Det är något 
av dröm och overklighet över denna 
korta underbara stund, då morgonen 
liksom övergjuten av all himlens färg 
och ljus ett ögonblick bävande dröjer 
på tröskeln mot dagen. Ingen stund 
av alla, som sedan följa, liknar den
na — ingen har en sådan friskhet, 
sådan glans, sådan outsäglig skönhet. 
Det är den enda på dagen, då livet 
förefaller verkligt underbart och Gud 
oändligt god mot mänskligheten. 

Men vilka bevingade minuter! Hur 
oändligt snabbt sceneriet växlar ! 
Den purprade östern börjar spruta 
lågor av blod. Och snart höjer sig 
över ett hus, bakom ett berg, ett träd 
solens eldröda skiva, tändande gyl 
lene reflexer i alla fönster, rödme-
-ande hus och mark, blodfärgande 

alla skyar. Snabbt som drevs det 
fram av en osynlig hävstång rullar 
det glödande gigantiska klotet upp 
på himmelsranden. 

Ett ögonblick står det som en 
ofantlig japansk jättelykta och lyser 
ur purpurdiset. Ännu några ögon
blick och det är en vanlig sol, som 
klarnad och förminskad gör sin kor
ta vinterbåge över en vaknad mänsk
lighet, vilken icke vet, hur underbar 
jorden nyss var i morgongryningens 
visionära klarhet. 

Av Marie-Louise Ingeman. 

Italiens diktator, Mussolini, har 
förbjudit den kongress, som kvin
nornas internationella rösträttsallians 
planerat för nästa vår i Rom. Vem 
kunde tro, att Mussolini fruktade en 
sammankomst av detta slag! 

* 

Det engelska lagförslaget om pen
sionering av änkor, däri inberäknade 
övergivna och franskilda hustrur, 
skulle draga en årlig kostnad av c:a 
900 miljoner kr. 

* 

För första gången har en kvinnlig 
advokat, uppträtt i en belgisk rätte
gångssal. Hennes namn är 
Lamy. Åldern 27 år. 

Paule 

I de indiska kolgruvorna arbeta 
icke mindre än 50,000 kvinnor. 

En ej alltför ovanlig tragedi ur 
livet 'har i dagarna på det häftigaste 
upprört Köpenhamn. En 2i-årig 
tjänsteflicka, f. d. butiksbiträde, har 
åröimts i års tukthus, emedan hon 
fö et i löndom. Vid förlhöret fram-
komimo en del detaljer, som äro äg
nade att väcka eftertanke. Flickan 
hade i 4 år innehaft plats i en bu
tik, där hon med vänlighet, bered
villighet och till full belåtenhet full
gjort sin tjänst. En dag göres emel
lertid innehavarinnan av kunderna 
uppmärksam på flickans tiSlsitånd. 
Denna tages i förhör, bekänner odh 
får ögonblickligen avsked. 

I sin förtvivlade ställning söker 
och erihåiller den stackars flickan nu 
en tjänarinneiplats. Många dagar 
ha likväl ej gått, förrän inan även 
liär komaner hennes hemlighet på 
spåren. När saken blir föremål för 
närmare undersökning framkom
mer emellertid det lika så märik-
i rdiga som djupt upprörande fak

tum att flickan redan fyra dagar 
tidigare i löndom framfött sitt barn, 
detta med påföljd att barnet är dött. 
Det finns ingenting att göra — 
rättvisan måste ha sin gang ocih 
flickan får 'sin dom, som lyder på 
i års tukthus. 

På denna punkt i historien in
träffar dock något ännu märkliga
re, nämligen att en stor, inflytelse
rik ooh aktad dansik tidning anstäl
ler räfst med de personer, som 
hjärtlöst prisgivit den olyckliga flic
kan åt sitt öde. Främst drabbar 
naturligtvis anklagelsen hennes ar-
betsgivarinna under 4 år, som då 
onda dagar kommo, och då en hand
räckning, ett råd, liteit vanlig all
mänmänsklig förståelse för den un
ga viisefördas situation hade kun
nat rädda henne från ett förtviv
lans brott, ej fann någon annan ut
väg än deit bryska avskedat. Ocih 
detta fastän flickan i 4 år plikttro
get och tillfredsställande tjänat hen
ne. Men även över de människor, 
som senare haft henne i sitt hus 
utan att veta något om hennes öde 
faller ovillkorligen en egendomlig 
dager. 

Med sitt rättsliga efterspel har 
saken tilldragit sig offentlig upp
märksamhet och frågan har osökt 
tvungit sig fram: Veim bär ansva
ret? 

Frågan tål att gå vidare. Hän
delsen här ovan har visserligen ut
spelats i Köpenhamn, men äger ej 
förloppet internationell tillämpning? 
Vilken nation istår främmande för 
den fariseiska moral, som kalisin 
niigt tvår sina händer inför en olyck
ligs liknande öde? Låder ej vid 
hela denna fråga liksom ett slags 
skabb, som gör att ingen vågar vid
röra den? Äro vi ej juist på denna 
punkt blottade på mänsklig med
känsla och förståelse? Göra vi ej i 
samma andedrag vi beklaga ung
domens förvildning de mest ener
giska ansträngningar för att. för
hindra alla de reformer i vår under
visning, som kunde tjäna denna 
ungdom till upplysning och väglled-
ning? Och vilka äro slutligen i den
na fråga minst mottagliga för skäl 

— männen eller kvinnorna? Man
ne ej de senare, fastän det i främsta 
rummet är deras livsintressen, som 
genom det rådande moraliska mörk
ret äro mest hotade, mest blottställ
da, mest i fara att bli utlämnade 
åt den samvetslösa beräkningen. 

Att det är en stor aktad av män 
redigerad tidning, som av det tra 
giska fallet här ovan funnit sig för
anlåten att uppträda som rättski-
pare mellan kvinna ocih kvinna må 
giva belysning nog åt förhållandet! 
En kvinna mot en annan kvinna 
i denna situation så hård, så 
omänsklig, så omoderlig! T. o. m 
djuren få ju i sådana fall vårt bi
stånd i den mån de så att säga 
tillhöra vårt hus. Men människan 
köres obarmhärtigt ut på gatan 
mörker, ensamhet ooh kötid! 

Ovillkorligen ställer sig för min 
net hur en förmögen man juist på 
grund av en sådan stackars utkörd 
kvinnas lidanden blev donator till 
ett barnbördshus i en av våra sven 
sik a städer. Märk väl, en man! 
Under sina vandringar en dag på 
sina vidsträckta ägor tyckte han sig 
höra en människas jämmer tränga 
fram ur en skogsdunge. Vid fram
komsten fann han en kvinna, som 
på blotta marken, ensam och halv-
döende genomgick denna kvinnans 
förfärligaste kris. Synen skulle al
drig lämna hans minne. Djupt gri
pen ooh upprörd över att något dy
likt kunde ske beslöt denne man 
som icke allenast var en mycket 
förmögen man utan även en stor 
filantrop, att ingen kvinna, åtmin
stone i hans stad, skulle behöva 
att hjälplös genomgå detta fruk
tansvärda lidande mer. Odh han 
höll sitt löfte till sig själv. Staden 
fick ett ståtligt barnbördshus. 

Man kan ju här invända, att vi 
numera äga sådana institutioner li
tet varstädes, ooh att det sålunda 
är ganska väl sörjt för de olyck
liga. Javä'1, det är sant. Men för 
mången _ står denna institution 
fruktansvärdare än fängelset, taok 
vare den syn som härskar därute i 
samhället på dem som ensamma 
och förtvivlade behöva gå därin. 
Männen hava byggt dessa institu
tioner — men vad göra kvinnor
na? Kvinnorna, som dock närmast 
borde veta vad denna situation be
tyder, betyder även för dem som 
gå i sina trygga hem, omhuldade 
av sin makes innerliga kärlek och 
omvårdnad, hjälpta in i det sista 
och över det sista, för att sedan 
såsom hade alltsammans ingenting 
varit njuta modersglädjens oändli 
ga lycka. Kunna ej dessa kvinnor 
förstå, hur de skola känna det, vil
ka ingen har som bryr sig om hur 
det går dem, vilka leva i ständig 
ångest och fruktan under dessa lån
ga månader odh som slutligen av 
fruktan för upptädkten hellre en
samma gå in i sin smärtas stund 
och med sammanbitna läppar uthär
da allt än att söka hjälp hos män
niskorna. 

Vem har injagat denna till van
vett gränsande fruktan i derais själ ? 
Varför är det så? Varför sikall hela 

denna fråga hållas i ett mörker, 
vari ungdomen går vill för att se
dan, när villfarelsen redan skett, ge
nom fortsatt mörker drivas vidare 
från förseelsens in på brottets väg ? 

Sannerligen, det är idke mera fri
het vi behöva, ty frihet utan ansvar 
är ett oting. Men för att kunna 
få ansvar behöva vi upplysning, 
upplysning och återigen upplysning. 
Upplysning först och främst om att 
det idke allenast är av andra vi sko-
a kräva ansvar utan även av oss 

själva i vårt förhållande till dem 
som omgiva oss. Om den kvinn
liga ungdomen far vilse — vad ha 
vi kvinnor gjort för att vägleda 
den? Och hur kunna vi hoppas på 
att vinna deras förtroende, om vi 
stå med bart huggande svärd och 
endast fördöma. 

Livets stora mysterium drar 
obönhörligt ungdomen till sig. Den 
är för mången elden som värmer, 
då hela den övriga världen står 
känsloläs och kall. Etît ögonblick 
av enfaldigt förtroende, av ett slags 
förtvivlans tillgivenihet, vars psy
kologiska förspel kan vara den öv
riga omgivningens köld och hård
het — och vingarna äro brända! 
Om någon på denna jord skulle för
stå dem i en sådan situation är det 
väl kvinnorna. Det är ingen heder 
för vårt kön att männen här sikola 
visa mildare sinnelag, större huma
nitet och mera vidsyn än kvinnor
na själva. Vi göra ju dook anspråk 
på att-bli- betraktade såtom män
niskor. Inom en människa rym
mes dock mycket. Men genom att 
stöta ut en felande ur vår krets 
och vårt beskydd, genom att stämp
la ett helt liv endast efter ett svagt 
ögonblick reducera vi ju oss själva 
från människor till kön, ocfh låta 
det bli könets sak att avgöra om 
människan skall gå under eller ioke. 

Så färdiga äro vi med en fråga, 
varpå ioke ens den störste bland 
människor kunde ge ett svar. Han 
som endast gick tyst bort och 
skrev i sanden. 

Vad skrev han? Det vet ingen. 
Men genom tiderna tona eviga och 
oförgängliga hans salktmods ord, 
kärleksfulla och fruktansvärda på 
en gång, friande odh anklagande i 
samma ögonblick — ord, som kom
mo alla händer att sänkas, alla tun
gor att förstenas och alla hjärtan 
att bäva: 

"Den isom är fri kaste första ste
nen!" 

A F O R I S M E R  
Livet öppnar sin famn — man sprin

ger mot det — och slår huvudet i 
en vägg. 

Kärleken öppnar sin famn — män 
skyndar den till mötes -— och stör

tar i en avgrund. 

Vänskapen öppnar sitt hjärta — man 
utsträcker sin hand efter dess pär
lor — och får diamanthârd ego
ism. 

Himmeien öppnar sin rvmd — man 
stannar häpen, betraktande — och 
mottar evgheten och Gud 

L. 
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