
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 
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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 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMtlll l  

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: ' 
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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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Vad böra våra 
flickor blip 

Av Greta Holmgren. 

Rubriken är kanske något vilsele
dande, men jag vill genast förklara 

min mening. Jag tänker inte alls på 
vilket yrke, eller vilken levnadsbana 
de unga flickorna böra välja, svaret 
på min utkastade fråga är endast: 
Våra flickor böra bli goda medborga-
rinnor och nyttiga samhällsmedlem

mar. 
Och hur skola vi nå det målet ? 
Genom lämplig uppfostran och ut

bildning. 
När de unga ha slutat skolan, få 

de nog ganska klart för sig, att nu 

börjar livet och dess allvar, nu gäl
ler det att taga fatt i en tråd att föl
ja, att finna en levnadsbana, ett kall. 
Det är alldeles föråldrat att sitta 

hemma öch vänta på en man, som 
f. ö. ofta inte infinner sig, och tan

ken på att även en blivande hustru 
behöver utbildning tränger sig i vår 

tid allt starkare och starkare fram. 
I de fall, den unga inte genast har 

fullt klart för sig, vad hon vill, blir 

det vanligen en övergångstid mellan 

skolan och livet som till en viss grad 

förspilles oçh som skulle kunna fyl

las genom en allmänt bildande kurs. 
Då borde det finnas en kvinnlig värn

plikt, en obligatorisk kurs, där våra 
flickor förbereddes till att bli goda 

medborgarinnor och nyttiga samhälls
medlemmar. 

Ett försök till en sådan kvinnlig 
värnpliktskurs kan man med skäl kal

la de sedan några år pågående förbe
redande kurserna för sjuksköterske

utbildning vid Caroline Wijks sjuk
sköterskehem i Göteborg. Här få 
de unga lära inte blott huslig ekono

mi med matlagning (även sjukmat), 

inläggningar och bakning och allt 
som hör till ett hems skötande, utan 

även en hel del allmänbildande äm

nen utöver späda barns vård och 
sjukvård. För att citera prospektet, 

erhålla de kunskaper i : Födoämnes
lära och hushållskemi, fysiologi och 
hälsolära, samhällslära, statens och 
kommunens allmänna organisation i 

samhället, lagstiftningen, kvinnans in
sats i samhället, kommunal och en

skild hjälpverksamhet. Hjälpverk
samheten studeras praktiskt genom 
besök i de olika sociala inrättningar

na som finnas i Göteborg. 
Vidare få de en grundlig utbild

ning i : svenska språket och dess be

handling genom litteraturläsning, fö

redrag, referat och uppsatsskrivning, 
enkel bokföring, sömnad på maskin 

och för hand av småbarnskläder m. 

m., talövningar i något främmande 

språk, hållningsgymnastik, sång, 

konsthistoria (det senare ämnet ge

nom särskilt för eleverna avpassade 

föredrag av professor Romdahl). 

maxima a/wä/iå&z 

a/âzdyàùisùads m&tpatâi. 

• 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 
^^^^^20jrorggatan^20^^^^^ 

Endast de bästa och förnämsta lä

rarekrafter anlitas i värj e ämne, bl. a. 

doktorerna Gösta Göthlin och Gärda 
Lidforss af Geijerstam, rektor Os
car Cronholm m. fl. Kursen i sin 
helhet står under en utbildad sjuk

sköterskas ledning. 
För var och en som haft med ung

dom att göra, och som ej glömt sin 

egen ungdomstid, står det klart, att 
enbart ett systematiskt ordnat arbets
liv har ett stort värde, ökar arbets
glädjen och livar sinnet, stärker 

kropp och själ. Och i ett hem som 
detta, där ingen medlem har överflö
dig tid, utan där alla äro upptagna 
av en god och nyttig verksamhet, vin-
nes ett osynligt stöd för flit och ord
ning, som stimulerar eleven till att 
utnyttja tiden väl och tillgodogöra 
sig kursens alla läromöjligheter. Ele

ven lär sig att arbeta metodiskt, lär 
sig att känna ansvar och förpliktel

ser mot det samhälle där hon är med-
borgarinna. 

Det vackra hemmet, med sitt fria 
och öppna läge mitt emot Vasapar
ken och Vasakyrkan, och omgivet av 

en förtjusande trädgård, där gamla 
högresta träd öka det starka intryc

ket av herrgård, som hela byggnaden 
och dess inredning ger en besökande, 

verka så glatt och ljust och gästfritt 
öppet. 

Föreståndarinnan, Sofiasystern, 

fröken Anna Lönnerblad har en säll

synt förmåga att leda utan det minsta 

spår av tvång synes eller kännes, Al

la inordna sig som medlemmar i en 

familj, samlas i ett hem och känna 

sig aldrig i saknad av trevnad och 

glädje. 

Att få vara delaktig i ett sådant 

hemliv och på nära håll se, hur man 

kan anknyta sitt eget personliga liv 
till det stora samhället utan att hem

mets karaktär av skyddande och be
varande kraft stores, det synes mig 

ha en så stor betydelse, att det ger 
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kursen ett högt uppfostrande värde 
som går långt utöver alla de kunska
per eleven i övrigt får till sin utbild

ning. 
Nästa kurs börjar den i :ste febru

ari 1923. Som endast 12 elever mot
tagas, böra de, som önska inträde, 
snarast insända sina ansökningar, åt
följda av präst- och läkarebetyg, av

gångsbetyg från elementarskola eller 
intyg om motsvarande kunskaper, ä-

vensom minst tvenne referenser och 
förteckning å de meriter sökanden 
i övrigt vill åberopa. Den sökande 

bör hälst ha uppnått 19 års ålder. 
Kursen, som varar i fyra månader, 

beräknas få en kostnad av 250 kr. i 
månaden — inklusive hel inackorde

ring, tvätt m. m. 
Föreståndarinnan, fröken Lönner

blad, har, såvitt jag kunnat förstå, 
under många år kämpat för att få nå

got liknande detta hem till stånd. 
Men ett är att ha en idé, ett annat 

är att få förverkliga den. Just då 
allt syntes henne mörkt och hopplöst, 
möttes hon av den vidsynta, kärleks
fulla förståelse hon var i behov utav, 

och fru Caroline Wijk gav henne ic
ke blott de medel som behövdes, utan 
också hela sitt intresse, sitt. livligaste 

deltagande i hela planens utförande. 
Nu står hemmet som ett vackert 

minnesmärke över en av Göteborgs 
ädlaste och bästa kvinnor och det 

vårdas i minnesgod tacksamhet av 
en stark och varm personlighet. 

Födelsedagen. 
Kvinnornas Tidning fyllde i går — 

1 år! Så länge är det nämligen se

dan provnumret utsändes ! 

Låt oss erkänna att det hela var 

ett vågspel. Dyrtid, depressionstid 

och en allmänhet som endast tänkte 

på att spara! Fanns det inom kvin

novärlden något behov av en tidning 

som ämnade skriva om kvinnorörelse 

sociala och politiska frågor och för 

övrigt om allt mellan himmel och 

jord med undantag av det som, att 

döma av andra tidningar, är det sto

ra kvinnliga huvudintresset, matre

cept, handarbeten och modenyheter? 

Hur många kvinnor skulle vilja off

ra sex kronor i prenumeration för att 

stödja ett kvinnligt tidningsföretag. 

Kunde man hoppas att få annonser, 

denna nödvändiga förutsättning för 

en tidnings liv? 

Alla dessa frågor kunde icke på 

förhand besvaras — allt var ovisst. 

Det enda som kunde göras var att 

satsa ett rundligt tilltaget rörelse

kapital, tro på framgång och så — 

ut i äventyret ! 

Sådant där gör man inte för ro

skull och inte för nöds skull och in

te som någon affärsspekulation, man 

-iför det i övertygelsen att det är ett 

arbete som behöver utföras, att det 

är en uppgift som är en anförtrodd 

— av vem? — av ett nådigt öde — 

och som man är skyldig att åtaga 

sig. 

Så kom Kvinnornas Tidning till. 

Och se ! Det var icke något vågspel ! 

Vila de uppställda frågorna blevo 

vänligt besvarade: det fanns inom 

kvinnovärlden behov av just en tid

ning av detta slag, det var många, 

många kvinnor som offrade sina sex 

kronor i prenumeration för att hjälpa 

till att skaffa den svenska kvinno

världen en egen röst i pressen, och 

även annonserna hava kommit i rik

lig mängd. 

Allt detta är sagt utan förhävel-

se ! 

Vi äro de första att erkänna att 

Kvinnornas Tidning ännu icke på 

ångt när blivit vad den är ämnad 

itt bli. Ett har den dock genom si

na medarbetare lyckats visa och det 

är att det finnes gott om kloka, rätt

rådiga, präktiga, modiga kvinnor som 

tänka över tidens frågor, hava bildat 

sig egna självständiga åsikter och vå

ga stå för dem. 

Den här lilla ettåringen står nu 

som en kraftig och lovande tidnings-

baby med alla utsikter, om kvinno-
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världen fortsätter att måna om den, 

att snabbt skjuta i höjden och bli en 

stark arbetsam och dugande ungdom 

med ingen högre åstundan än att va

ra de svenska kvinnorna till gagn och 

nvtta ! 

Det går långsamt framåt, 
men det går ändå! 

Den engelska dagspressen skämtar 

med kvinnorna med anledning av 

parlamentsvalens utgång: — Kvin

norna riigöra mer än halva nationen, 

men de kunde endast ställa upp 32 

kandidater till underhuset och av 

dessa blevo allenast två valda! Det 

går litet långsamt framåt för da

merna ! 

De engelska kvinnotidningarna 

hava emellertid givit snabba och rap

pa svar. Ett bland de bästa har läm

nats av en tidning, som äges av den 

stora engelska kolgruvemagnaten La

dy Rhonda. 

Den nämnda publikationen skriver 

ungefär så här : 

— Times (en av Englands för

nämsta tidningar) återgav härom da-

Ten en i dess egna spalter för hundra 

år sedan införd notis om en man, 

som på ett av Londons offentliga sa-

u-org sålde sin hustru till en an

nan man för 5 shillings. Han ledde 

henne till torget i en grirnma ! — 

Ödet har velat att Times återkallat 

minnet av denna hundra år gamla e-

pisod just under de dagar då de oli

ka politiska partierna uppställt 32 

kvinnor som kandidater till engelska 

underhuset. 

— Det går, filosoferar tidningen, 

kanske ändå inte så långsamt fram

åt för kvinnorna! 

i, 

Efterlysningen. 
Tio arbetare arbeta i en allé. D. 

v. s. nio av dem vila, .stående i små 

grupper. Måhända räkna de sand

kornen på promenadvägen, som de 

fått i uppdrag att göra i| ordning, 

kanske utbyta de bittra tankar om 

det slavgöra, som fallit på deras hår

da lott. Alltnog de vila. Endast en 

arbetar — han krattar sandgången. 

När månne dessa nio stora, axel

breda, väldiga karlar skola känna sig 

»illräckligt utvilade efter att ha spritt 

ut några skövlar sand för att kunna 

följa den flitiges exempel? De se på 

honom, förundra sig över honom och 

slutligen går en av dem resolut bort 

och bjuder honom på snus. Sedan 

vilar också han.. 

Vem har inte hundratals gånger 

sett någon liknande "arbetstavla?" 

Tänk att vara frisk och stark och 

låta sig regeras av lättjan! Tänk att 

ha så litet stolthet och ambition att 

man icke försöker göra rätt för sin 

r~ 
I  VARJE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kons 

stens och littera* 

turens område 

läser man 
n u m e r a  

GOTEBORGS HANDELS-
OCH SJÖfflRTS-TIDNMG 
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Thé 

Södra Hamngatan 37 

"Kungsgatan, 

Cltstaller 
en u.tsökt samling 
konstnärliga, hamrade, 

lön genom en ordentlig arbetspresta 

tion ! Tänk att -ha så litet heder aitt 

man ur andras fickor], dé skattdra 

gandes, tar pängar som man inte 

gjort skäl-för! 
Kan man inte sätta likhetstecken 

mellan de arbetare, som svika sin a' 

betsplikt, och de män i framskjute' 

ställning, vilka inom de inånga- 5111 

avlivade kommittéerna sparat sin ar 

betskraft, men utkvitterat sina arvo 

den, som om arbetskraften verklig^ 

lojalt givits? Alla kommittéledam0 

ter hava^ icke handlat så, alla 
tare äro icke lata, men de skyldig 

äro många och varenda en är en ^ 

mycket. Och hos dem alla, de 

:(tå där uppe eller där nere, 

ser man förgäves ambitionen), s 

heten och hederskänslan. 

SVENSKA JULKLAPPAR 
bör i dessa dagar vara alla kvinnors lösen. 
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jultankar. 
Når 

ka 
ett varmt 

den största av högtider nu nal-
. vi fram emot den med 

hopp att dess heliga bud-
ny aera for 

blicka 
irmt 1 

fklp måtte inleda en 

Wantvärda år ha genomlevats 

^förhoppningar ha gäckats, man-
* • l\,Tpn man 

aa i 
"" " •«. ; araven Men män-

tSga att resa »,, idea. 

Julresan. 
För Kv. Tidning av H—r S—g. 

Julen gjorde sitt intåg på jorden. 

Högtidens stämning låg redan i luf

ten, i snön, i ljuset, i mörkret. 

Det var i dag kvällen före den 

stora aftonen. 

Över staden svävade det purprade 

återskenet från de tusentals ljusen 

såsom ett väldigt åt alla håll utbrett 

God Jul! 

• uans formage ^ """ """ "Ll 

m'~ oCh oförstörbar, som sja v hrandmoln i den i övrigt runt om

kring midvintermörka rymden. 
n<\lit'från Israels barn ha geneia Under denna dunkla rymd, över 
• ' er före oss vandrat genom pi ov j.[avets oändliga mörker gungade en 

"incarnas öken, klagande och kno L-ten £n skugga bland skuggor. 
11 ie över sitt hårda öde, men hu n I båten skönjdes konturerna av en 

na därur, när prövotiden na,. människa — en man. 

,iut . , Mannen rodde långsamt såsom en 
Och î'Cm en prövotid avi e r I vilken icke gör sig någon brådska 

ta der.^a år, -^m gått ram u me(j komma hem. Nu och då vi-

världen, berörande varje na ^ , « lade han på årorna och lät blicken 
je enskild människa. ar vi I ^ yt • den m(jrka rymden, över 

taki ma 
V1 Ja oss ° tv det stora brandmolnet, som lik en 

«n- Hap- vi 13.8ft bakom oss, ly 
da" T\r betvder ju blott ett steg Purprad dunst svävade over sta-
Cn fram mot ljusare och bättre den. Och medan en tung suck hav-
!angre liksom i rägnet som faller de hans bröst fortsatte han ånyo att 

"'k""' och tätt ligger ett löfte om | med långsamma, nästan ljudlösa år-

rätta stämningen annat än i sitt eget 

hem. Den lilla trevna stugan, Marga 

reta, värmen och den vackert be

hängda julgranen — havet därutan

för, soluppgången — friheten. Allt 

detta ville han icke byta ut mot den 

mest strålande julfest, vore det än 

i ett av jordens härligaste palats. 

Men Margareta hans hustru . . . 
Han hade icke drömt om att en 

människa kunde lida sa outsägligt 

av en annans glädje. Men han led 

av hennes glädje över att en julafton 

komma bort från deras hem, led av 

hennes övertalningar, av hennes 

missräkning då hon icke lyckades att 

beveka honom och led sjufallt me

ra. då hon efter detta icke tycktes 

Hela strängar. 
stritt driva sin lätta farkost vidare 

Av Ruth Almén. 

•närt solsken, så innesluter natten ett slag ^ 

löfte om att ljuset över en ny mor- framat. 
Idag snart skall bryta in. Varje kustbo som sett denna bat 
S Mänskligheten behöver måhända på sjön hade vetat att den tillhor-

tider som dessa för att av allt sitt de Ragnar Åkerberg. Ingen på kus-

harta och all sin själ längta fram ten hade så fina och lätta don som 

n a ideal. Vi hava nu sett onda gär- han — ingen var själv en större kar-

ningars, hatets, orättrådighetens, o- Nakarl, reslig, bredaxlad, men ful, 

hederlighetens fruktansvärda konse- fui detta vackra sätt som inger 

kvenser, icke allenast för några få, ;ntresse 0ch sympati. 
utan för alla. Detta har lärt oss in- j den röda fiskarstugan hängde 

se, att enda sättet att betrygga mänsk- bredvid köksbyrån en i en svart ram 

lighetens inbördes förhållande är vars infälld spegelbit, som någon gång 
och ens fullgörande av kärlekens, återgav hans ,]rag. Han såg sig ic-

rättrådighetens och hederns bud. L ofta däri> m€n nar det skedde 

Träsket kan icke kvarhålla oss vi |)elrai<t:a(]e han sig med en forskande 

önska himlen, ljuset, den stora ien" undran som 0m han mött en främ

lings drag. 
Han såg därvid ett väderbitet an

lete, ett strävt brunt hår, en öppen 

fårad panna, och därunder, skugga-
•a'itensyrnDo. somuuu-, ^ guldbruna ögonbryn 

net oss om Honom, som tände ljf, | ̂  ^ säUsamma ögon> gulstänkta 

set ont varldrn. det såsom lejonets, skiftande såsom ha-
Det var mgen tillfällighet, att det| _ (.g(m kunde skåda ut i 

heten lillbakti. 
När nu snart över allt Sverige: 

iand julens ljus tändas, må de då icke j 
allenast bliva fästliga dekorationer, 

utan framför a'il. en symbol, som msn-

just blev under midvintersnatten, de; vet. 

Ager du ännu i hjärtat 
strängar, som du kan betvinga, 
så de jubla, så de klaga, 
att din fröjd och sorg bevinga, 
o, då är dig mycket givet! 

Mycket aldrig fås för pängar, 
arm och fattig är den rike, 
vars förgyllda instrument blott 
är en ram för brustna strängar. 
Arma de, som fruktlöst sörja 
och i längtans pilträd hänga 
sina stackars stumma harpor ; 
utan kraft att åter börja 
livets kamp för nya värden — 
värden som för guld ej köpas! 

Jubla då och känn dem ringa, 
bördorna du fått att bära, 
läxorna du har att lära, 
du som än har hela strängar 
som din hand kan fa att klinga ! 

Skald behöver du ej vara, 
ingen storhet, icke konstnär ; 
du behöver hjärta bara. 

han ej var god och kände ett. litet 
sting av samvetsförebråelser i sitt 

bröst. 
Men för en gångs skull — för en 

enda gångs skull under tjugosex langa 
år kunde hon väl få känna sig själv
ständig och fri ! Hon hade ju gjort 

allt i ordning för honom, om han vil
le sitta ensam hemma i stallet för 

att gå ned till brodern. -Skalat po
tatisen, kokt korven och skinkan, satt 
ljus i granen, eldat och städat rum

men fina, bäddat hans säng. ^ 
Han kom nu upp från hamnen och 

nalkades långsamt hiiset. När hon 
såg det glädjelösa uttrycket i hans 
ansikte darrade det häftigt till i hen

nes bröst. 
Hon kände igen den darrningen. ^ 1IU11 rwaxiuv O 

benägen att uppgiva sin julresa än- j)en kom fr|n den hemlighetsfulla 

strängen därinne, som sammanband lä. 

Han hade aldrig drömt om att 

i sådan stund skulle kunna kom

ma. 
Du tänker väl icke resa ensam 

heller? — hade frågan plötsligt flu

git ur honom, då han på eftermid 

dem båda, som alltid fanns, även om 
den icke alltid vibrerade, den starka, 

outslitliga strängen, som hållit genom 
livets alla olika stormar och skiftnin
gar. Allt hade genomtonat den, gråt 
och skratt, ömhet och vrede och nå-

och den klara eld du tänder, 
över halvutslockna bränder, 
alltför rädd att icke hinna 
sprida allt det ljus, den värme 
som du önskade och ville! 
Och den tår du ej kan hindra 
på din egen kind att bränna 
inför andras nöd, den äger 
särskild kraft att kvalen lindra; 
är för ökentörstig blomma 
som en våg, ur djupen sprungen. 
Och den sorg, som må betvingas, 
är som redan halvt betvungen ! 

Har du ännu dessa strängar, 
har du ej i livets strider 
blivit bitter, hård och trumpen, 
kall, beräknande och lumpen, 
o, låt dina strängar sjunga, 
ej dess varma toner spara ! 
God och verksam är detsamma 
som att glad och lycklig vara! 

'år»bt.i" odi r ïupaste av alla nätte-, I «Ivaron med ett barns blick och 

som stjärnans vägledande ljus bröl tycktes då oandligt goda. Men 
r  i i  u i * i  - C *  f a r i n a  t i l l f ä l l e n  ( i n .  n i 3 . n  s e t t  d e r c i s  fram. i »nnna natt blev symbolisk it » lanns uma 
alla följande " 'er. När det varit ägare sitta stum och rnork, me 

som mörkast, tar alltid lju e. varit handen vilande knuten på bordet oc 
nära. ögonen sammandragna så tatt, att 

Om vi skåda över tiderna — vad blicken endast tycktes gnistra fiam 

förmå vrede, hat, oförrätter, hela därur som en gul låga. I den blic-

denna våg av mörker, som rullar fram ken fanns något farligt. 
över människolivet, satt i rörelse av Det var detta goda och farliga i 

timlig förblindel|s|e och kortsynthet, förening, som en gång tänt Marga-

inför den Eviges kärlek och allmakt, reta Bergös hjärta. Hon var då 

som fortsätter att leda våra öden, skön och ung. Och Ragnar Åker

när alla stormar tystnat, alla dynin- berg, den fule, hade blivit hennes 

gar rullat ut, alla tiders gärningar make och livs ideal. 
sjunkit tillbaka i glömska! Nu voro de båda komna över li-

Ur midvinternatten strålade stjär- vets middagshöjd. 
nan fram. Men de känslor som denna afton 

O, måtte i den nu stundande mid- rasade [ hans bröst hade det unga 

vinternatten även en stjärna tändas, I ^jod€|s hela besinningislöisa vildhet, 

som leder en luttrad och renad, och j^an hehövde rymden att andas ut 
efter idealet och godheten längtande I mörkret och natten att dölja sig 
mänsklighet fram mot nya och ljusa I.' me(, gina kval 

morgonvägar! Stugan där hemma hade hotat att 

kväva honom. Han ville icke se, 

vad som försiggick där ! Han hade 

aldrig drömt om att något sådant 

I kunde hända ! 
Efter et liv som deras! 
Sommar och vinter, höst och var 

Åh, det silverklara skrattet, 
som i stugans alla vinklar 
låter glädjens gnistor spraka! 
Åh, det modiga beslutet 
och den starka, goda viljan 
som hypnotiskt stärker andra, 
att de krökta ryggar räta 
just i trots av år och bördor, 
så att livets branta stigar 
varda lättare att vandra! 
Och den hand, som varm du räcker 
och den dådlust, som du väcker 

Men om du har brustna strängar, 

vilka aldrig kunna lagas: 
minns, de äro icke värda 
att begråtas och beklagas! 
Bort, ja bort med allt det gamla 
sorgens skräp, ej värt att samla! 
Du skall nya trådar spinna, 
nya, starka strängar tvinna, 
nya toner, nya sånger, 
nya harmonier finna 
i din rika arbetsglädje 
som ger livet glans och värde! 
Det som tynger, det som hindrar, 

låt det fara sina får de! 

dagen funnit henne sitta och sy nya got annat därtill, som hon icke kunde 

krus på sin bästa klädning. ge namn. 
Hon såg upp, frånvarande och lik- Nu darrade den plötsligt av oro och 

som yr i ögonen av drömmar om det smärta. Den skymt hon sett av hans 
stundaande. Men när hon mötte den ansikte stämde henne så underlig till 

gula lågan av vrede i hans blick, flam- mods. 
made även hon upp. Med klappande hjärta lyssnade hon 

— Reser jag inte! utbrast hon fö- efter hans stèg. Men de kommo ej 
rebrående. — Vad skulle väl Brita in, utan gingo förbi. Hade han kan
tänka om ingen av oss kom ? Och ske glömt något ? Hon stod stilla 

hur skulle det se ut för de andra ! — väntande. En minut — många 
De skulle väl tro, att vi voro så simp- minuter med blicken riktad på den 
la, att vi icke kunde visa oss i vår lilla fina farkosten, som gungade där-

mågs fina umgänge. Men det skola nere i sin förtöjning. 
de få se! För Britas skull är det Varför kom han icke o.ch hämtade 

alldeles klart att åtminstone jag re- kappsäcken ? Varför lät han henne 

ser Du får väl gå till din bror i vänta så länge ? 
morgon på kvällen, om du icke på Hon öppnade dörren och ropade 

några villkors vis vill följa med in. I ut. 
Det var vid dessa ord en vild och — Ragnar ! 

namnlös smärta gripit ett hårt tag om Intet svar. 
hans hjärta. Han tyckte att han Då ilade hon ut och bort till sjo-
svindlade — att han dog. boden för att se, vad han uppehöll 

Något sådant kunde hon säga ! Hor» sig med. 
som varit honom det enda, det bästa, Dörren stod öppen och — hon stan

det käraste på denna jord — mer än nade såsom fästnaglad — därmm-
barnen —• mer än hans eget liv j från hördes ett hulkande, snyftande 

ljud som av gråt. 
Han skalv som i frossa, där han! Besinnigslöst sprang hon vidare, 

satt i sin båt ute på det mörka havet. Hon fann honom därinne, sittande 
Längtan, som annars drev honom pä en huggkubbe med huvudet i hän-
hem, strängen som sjöng väl och derna och snyftande som om hjärtat 

stämd därinne, låg liksom domnad velat brista. 
och brusten. Med ett språng stod hon framför 

Maskinen var i olag ! honom, slog armarna om hans huvud 

Han fortsatte att ro — en skugga och tryckte honom intill sig. 
den stora natten. Årslagen voro Och medan hon stod där, omslu-

långsamma och håglösa, som hade de ,tände honom med innerlig ömhet 

icke längre något längtans mål för förstod hon med ens hur oupplösligt 

sin 

Du behöver därtill icke 
alltid skald och konstnär vara -
du behöver hjärta bara! 

under mer än en halv människoålder 

hade de levat tillsammans med sina 

barn. Alla dagar hade de haft ge

mensamma, allt arbete, allt slit, all 

glädje, all sorg, allt i livet. 
Deras ende son hade lämnat dem, 

tanke, förjaga det ur sin själ. Vart 

-han såg stod denna bild framför ho

nom. Han såg ännu in i minsta de

talj, hur hustruns ansikte strålat 

upp i lycka, då deras dotter kom

mit med sin inbjudan till föräldrar-

och Ragnar Åkerberg hade funnit | na att fira denna de nygiftas första 

det naturligt. Deras enda dotter ha- j gemensamma jul tillsammans mec 

de gift sig och lämnat dem, och han 

hade knappast känt tomrummet. 

Men detta ! Detta ! 
Han kunde icke slita det ur sin 

dem i deras hem i staden 
Ragnar Åkerberg hade genast och 

utan betänkande sagt nej. Han kun

de icke föreställa sig en jul med den 

trötta verksamhet. 
* 

Följande morgon, julaftonsmorgo

nen, ingick med stiltje och lätt dis. 
Under en pärlemoskiftände him

mel utbredde sig ett silvervitt, av 

några fina färger genomtonat hav. 

de hörde tillsamman, och att hon ic

ke kunde lämna honom. 
Inför denna känsla var det som 

om oron inom hennes eget och grå

ten i hans bröst stillnat tit. 
Hon kände den underbara, hem

lighetsfulla strängen emellan dem 
Margareta Åkerberg stod stads vJhrera fulltonig och skön såsom 

klädd och fin och blickade genom 
fönstret ut i den stilla, härliga mor
gonen. Hon kunde icke slita tankar
na från den stora upplevelse som 

endast i deras lyckas stöirsta hög

tidsstunder. Och liksom han erfarit 

detsamma lossade han plötsligt hän

derna från sitt ansikte och slog dem 

fast och innerligt omkring henne. 
Från bryggan på andra sidan ljöd 

väntade henne. För första gången 
under tjugusex långa år skulle hon få 
fira julen inne i staden! Med stolt-, avgångssigna]. 
het tänkte hon pa dotterns vackraj -t , « 
hem, på den präktige man hon fått, 

på alla de nya människor hon skulle 

få träffa. 
Nere vid båthamnen såg hon redan 

mannen stå öch göra baten klar för 
avfärden. Hon såg av rörelserna, att 

Han slöt henne ännu fastare i sin 

famn. 
Genom den öppna dörren föll him

lens och havets skira silverglans över 

två lyckliga människor. 

Ö. Larmg. 8. Karl Johansg. 17 
Tel. 2637. Tel. 3720 

Eleganta såväl som Enklare 

HATTAR 
till billiga priser. 

F ä r d i g a  S o r g h a t t a r  s t ä n d i g t  p å  l a g e r .  
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Vad böra våra 
flickor blip 

Av Greta Holmgren. 

Rubriken är kanske något vilsele
dande, men jag vill genast förklara 

min mening. Jag tänker inte alls på 
vilket yrke, eller vilken levnadsbana 
de unga flickorna böra välja, svaret 
på min utkastade fråga är endast: 
Våra flickor böra bli goda medborga-
rinnor och nyttiga samhällsmedlem

mar. 
Och hur skola vi nå det målet ? 
Genom lämplig uppfostran och ut

bildning. 
När de unga ha slutat skolan, få 

de nog ganska klart för sig, att nu 

börjar livet och dess allvar, nu gäl
ler det att taga fatt i en tråd att föl
ja, att finna en levnadsbana, ett kall. 
Det är alldeles föråldrat att sitta 

hemma öch vänta på en man, som 
f. ö. ofta inte infinner sig, och tan

ken på att även en blivande hustru 
behöver utbildning tränger sig i vår 

tid allt starkare och starkare fram. 
I de fall, den unga inte genast har 

fullt klart för sig, vad hon vill, blir 

det vanligen en övergångstid mellan 

skolan och livet som till en viss grad 

förspilles oçh som skulle kunna fyl

las genom en allmänt bildande kurs. 
Då borde det finnas en kvinnlig värn

plikt, en obligatorisk kurs, där våra 
flickor förbereddes till att bli goda 

medborgarinnor och nyttiga samhälls
medlemmar. 

Ett försök till en sådan kvinnlig 
värnpliktskurs kan man med skäl kal

la de sedan några år pågående förbe
redande kurserna för sjuksköterske

utbildning vid Caroline Wijks sjuk
sköterskehem i Göteborg. Här få 
de unga lära inte blott huslig ekono

mi med matlagning (även sjukmat), 

inläggningar och bakning och allt 
som hör till ett hems skötande, utan 

även en hel del allmänbildande äm

nen utöver späda barns vård och 
sjukvård. För att citera prospektet, 

erhålla de kunskaper i : Födoämnes
lära och hushållskemi, fysiologi och 
hälsolära, samhällslära, statens och 
kommunens allmänna organisation i 

samhället, lagstiftningen, kvinnans in
sats i samhället, kommunal och en

skild hjälpverksamhet. Hjälpverk
samheten studeras praktiskt genom 
besök i de olika sociala inrättningar

na som finnas i Göteborg. 
Vidare få de en grundlig utbild

ning i : svenska språket och dess be

handling genom litteraturläsning, fö

redrag, referat och uppsatsskrivning, 
enkel bokföring, sömnad på maskin 

och för hand av småbarnskläder m. 

m., talövningar i något främmande 

språk, hållningsgymnastik, sång, 

konsthistoria (det senare ämnet ge

nom särskilt för eleverna avpassade 

föredrag av professor Romdahl). 

maxima a/wä/iå&z 

a/âzdyàùisùads m&tpatâi. 

• 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 
^^^^^20jrorggatan^20^^^^^ 

Endast de bästa och förnämsta lä

rarekrafter anlitas i värj e ämne, bl. a. 

doktorerna Gösta Göthlin och Gärda 
Lidforss af Geijerstam, rektor Os
car Cronholm m. fl. Kursen i sin 
helhet står under en utbildad sjuk

sköterskas ledning. 
För var och en som haft med ung

dom att göra, och som ej glömt sin 

egen ungdomstid, står det klart, att 
enbart ett systematiskt ordnat arbets
liv har ett stort värde, ökar arbets
glädjen och livar sinnet, stärker 

kropp och själ. Och i ett hem som 
detta, där ingen medlem har överflö
dig tid, utan där alla äro upptagna 
av en god och nyttig verksamhet, vin-
nes ett osynligt stöd för flit och ord
ning, som stimulerar eleven till att 
utnyttja tiden väl och tillgodogöra 
sig kursens alla läromöjligheter. Ele

ven lär sig att arbeta metodiskt, lär 
sig att känna ansvar och förpliktel

ser mot det samhälle där hon är med-
borgarinna. 

Det vackra hemmet, med sitt fria 
och öppna läge mitt emot Vasapar
ken och Vasakyrkan, och omgivet av 

en förtjusande trädgård, där gamla 
högresta träd öka det starka intryc

ket av herrgård, som hela byggnaden 
och dess inredning ger en besökande, 

verka så glatt och ljust och gästfritt 
öppet. 

Föreståndarinnan, Sofiasystern, 

fröken Anna Lönnerblad har en säll

synt förmåga att leda utan det minsta 

spår av tvång synes eller kännes, Al

la inordna sig som medlemmar i en 

familj, samlas i ett hem och känna 

sig aldrig i saknad av trevnad och 

glädje. 

Att få vara delaktig i ett sådant 

hemliv och på nära håll se, hur man 

kan anknyta sitt eget personliga liv 
till det stora samhället utan att hem

mets karaktär av skyddande och be
varande kraft stores, det synes mig 

ha en så stor betydelse, att det ger 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,650,000:— 

Notariatavdelning. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

kursen ett högt uppfostrande värde 
som går långt utöver alla de kunska
per eleven i övrigt får till sin utbild

ning. 
Nästa kurs börjar den i :ste febru

ari 1923. Som endast 12 elever mot
tagas, böra de, som önska inträde, 
snarast insända sina ansökningar, åt
följda av präst- och läkarebetyg, av

gångsbetyg från elementarskola eller 
intyg om motsvarande kunskaper, ä-

vensom minst tvenne referenser och 
förteckning å de meriter sökanden 
i övrigt vill åberopa. Den sökande 

bör hälst ha uppnått 19 års ålder. 
Kursen, som varar i fyra månader, 

beräknas få en kostnad av 250 kr. i 
månaden — inklusive hel inackorde

ring, tvätt m. m. 
Föreståndarinnan, fröken Lönner

blad, har, såvitt jag kunnat förstå, 
under många år kämpat för att få nå

got liknande detta hem till stånd. 
Men ett är att ha en idé, ett annat 

är att få förverkliga den. Just då 
allt syntes henne mörkt och hopplöst, 
möttes hon av den vidsynta, kärleks
fulla förståelse hon var i behov utav, 

och fru Caroline Wijk gav henne ic
ke blott de medel som behövdes, utan 
också hela sitt intresse, sitt. livligaste 

deltagande i hela planens utförande. 
Nu står hemmet som ett vackert 

minnesmärke över en av Göteborgs 
ädlaste och bästa kvinnor och det 

vårdas i minnesgod tacksamhet av 
en stark och varm personlighet. 

Födelsedagen. 
Kvinnornas Tidning fyllde i går — 

1 år! Så länge är det nämligen se

dan provnumret utsändes ! 

Låt oss erkänna att det hela var 

ett vågspel. Dyrtid, depressionstid 

och en allmänhet som endast tänkte 

på att spara! Fanns det inom kvin

novärlden något behov av en tidning 

som ämnade skriva om kvinnorörelse 

sociala och politiska frågor och för 

övrigt om allt mellan himmel och 

jord med undantag av det som, att 

döma av andra tidningar, är det sto

ra kvinnliga huvudintresset, matre

cept, handarbeten och modenyheter? 

Hur många kvinnor skulle vilja off

ra sex kronor i prenumeration för att 

stödja ett kvinnligt tidningsföretag. 

Kunde man hoppas att få annonser, 

denna nödvändiga förutsättning för 

en tidnings liv? 

Alla dessa frågor kunde icke på 

förhand besvaras — allt var ovisst. 

Det enda som kunde göras var att 

satsa ett rundligt tilltaget rörelse

kapital, tro på framgång och så — 

ut i äventyret ! 

Sådant där gör man inte för ro

skull och inte för nöds skull och in

te som någon affärsspekulation, man 

-iför det i övertygelsen att det är ett 

arbete som behöver utföras, att det 

är en uppgift som är en anförtrodd 

— av vem? — av ett nådigt öde — 

och som man är skyldig att åtaga 

sig. 

Så kom Kvinnornas Tidning till. 

Och se ! Det var icke något vågspel ! 

Vila de uppställda frågorna blevo 

vänligt besvarade: det fanns inom 

kvinnovärlden behov av just en tid

ning av detta slag, det var många, 

många kvinnor som offrade sina sex 

kronor i prenumeration för att hjälpa 

till att skaffa den svenska kvinno

världen en egen röst i pressen, och 

även annonserna hava kommit i rik

lig mängd. 

Allt detta är sagt utan förhävel-

se ! 

Vi äro de första att erkänna att 

Kvinnornas Tidning ännu icke på 

ångt när blivit vad den är ämnad 

itt bli. Ett har den dock genom si

na medarbetare lyckats visa och det 

är att det finnes gott om kloka, rätt

rådiga, präktiga, modiga kvinnor som 

tänka över tidens frågor, hava bildat 

sig egna självständiga åsikter och vå

ga stå för dem. 

Den här lilla ettåringen står nu 

som en kraftig och lovande tidnings-

baby med alla utsikter, om kvinno-

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

G Ö T E B O R G S  B A N k  
GOTEBORG — * STOCK 
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Största urval och prisläge hos 

k«» 

Korsgatan 12 (hörnet av Kyrkogatan) 
Göteborg. 

världen fortsätter att måna om den, 

att snabbt skjuta i höjden och bli en 

stark arbetsam och dugande ungdom 

med ingen högre åstundan än att va

ra de svenska kvinnorna till gagn och 

nvtta ! 

Det går långsamt framåt, 
men det går ändå! 

Den engelska dagspressen skämtar 

med kvinnorna med anledning av 

parlamentsvalens utgång: — Kvin

norna riigöra mer än halva nationen, 

men de kunde endast ställa upp 32 

kandidater till underhuset och av 

dessa blevo allenast två valda! Det 

går litet långsamt framåt för da

merna ! 

De engelska kvinnotidningarna 

hava emellertid givit snabba och rap

pa svar. Ett bland de bästa har läm

nats av en tidning, som äges av den 

stora engelska kolgruvemagnaten La

dy Rhonda. 

Den nämnda publikationen skriver 

ungefär så här : 

— Times (en av Englands för

nämsta tidningar) återgav härom da-

Ten en i dess egna spalter för hundra 

år sedan införd notis om en man, 

som på ett av Londons offentliga sa-

u-org sålde sin hustru till en an

nan man för 5 shillings. Han ledde 

henne till torget i en grirnma ! — 

Ödet har velat att Times återkallat 

minnet av denna hundra år gamla e-

pisod just under de dagar då de oli

ka politiska partierna uppställt 32 

kvinnor som kandidater till engelska 

underhuset. 

— Det går, filosoferar tidningen, 

kanske ändå inte så långsamt fram

åt för kvinnorna! 

i, 

Efterlysningen. 
Tio arbetare arbeta i en allé. D. 

v. s. nio av dem vila, .stående i små 

grupper. Måhända räkna de sand

kornen på promenadvägen, som de 

fått i uppdrag att göra i| ordning, 

kanske utbyta de bittra tankar om 

det slavgöra, som fallit på deras hår

da lott. Alltnog de vila. Endast en 

arbetar — han krattar sandgången. 

När månne dessa nio stora, axel

breda, väldiga karlar skola känna sig 

»illräckligt utvilade efter att ha spritt 

ut några skövlar sand för att kunna 

följa den flitiges exempel? De se på 

honom, förundra sig över honom och 

slutligen går en av dem resolut bort 

och bjuder honom på snus. Sedan 

vilar också han.. 

Vem har inte hundratals gånger 

sett någon liknande "arbetstavla?" 

Tänk att vara frisk och stark och 

låta sig regeras av lättjan! Tänk att 

ha så litet stolthet och ambition att 

man icke försöker göra rätt för sin 

r~ 
I  VARJE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kons 

stens och littera* 

turens område 

läser man 
n u m e r a  

GOTEBORGS HANDELS-
OCH SJÖfflRTS-TIDNMG 

Kemisk tvätt 
Högelegant ! 

Ringströms Kemiska 
Hämtas och hemsändes. Order Telefon 8992 

Bi|Ar alltid 

Kobbs 
Thé 

Södra Hamngatan 37 

"Kungsgatan, 

Cltstaller 
en u.tsökt samling 
konstnärliga, hamrade, 

lön genom en ordentlig arbetspresta 

tion ! Tänk att -ha så litet heder aitt 

man ur andras fickor], dé skattdra 

gandes, tar pängar som man inte 

gjort skäl-för! 
Kan man inte sätta likhetstecken 

mellan de arbetare, som svika sin a' 

betsplikt, och de män i framskjute' 

ställning, vilka inom de inånga- 5111 

avlivade kommittéerna sparat sin ar 

betskraft, men utkvitterat sina arvo 

den, som om arbetskraften verklig^ 

lojalt givits? Alla kommittéledam0 

ter hava^ icke handlat så, alla 
tare äro icke lata, men de skyldig 

äro många och varenda en är en ^ 

mycket. Och hos dem alla, de 

:(tå där uppe eller där nere, 

ser man förgäves ambitionen), s 

heten och hederskänslan. 

SVENSKA JULKLAPPAR 
bör i dessa dagar vara alla kvinnors lösen. 

Väigjorda och vackra alster av svensk hemslöjd i alla prislägen n gg. 

IvC)NSTFLITEN GAMLA högskolan, GÖTR—.—^ 
Telefon 4676. PRESENTKORT. 

JULSIDORNA 
^VINNORNAS TIDNING N:o 50 B. 

F. A. B. HVAR * DABS TRYCKERI. SflTEBOR». H3> 

jultankar. 
Når 

ka 
ett varmt 

den största av högtider nu nal-
. vi fram emot den med 

hopp att dess heliga bud-
ny aera for 

blicka 
irmt 1 

fklp måtte inleda en 

Wantvärda år ha genomlevats 

^förhoppningar ha gäckats, man-
* • l\,Tpn man 

aa i 
"" " •«. ; araven Men män-

tSga att resa »,, idea. 

Julresan. 
För Kv. Tidning av H—r S—g. 

Julen gjorde sitt intåg på jorden. 

Högtidens stämning låg redan i luf

ten, i snön, i ljuset, i mörkret. 

Det var i dag kvällen före den 

stora aftonen. 

Över staden svävade det purprade 

återskenet från de tusentals ljusen 

såsom ett väldigt åt alla håll utbrett 

God Jul! 

• uans formage ^ """ """ "Ll 

m'~ oCh oförstörbar, som sja v hrandmoln i den i övrigt runt om

kring midvintermörka rymden. 
n<\lit'från Israels barn ha geneia Under denna dunkla rymd, över 
• ' er före oss vandrat genom pi ov j.[avets oändliga mörker gungade en 

"incarnas öken, klagande och kno L-ten £n skugga bland skuggor. 
11 ie över sitt hårda öde, men hu n I båten skönjdes konturerna av en 

na därur, när prövotiden na,. människa — en man. 

,iut . , Mannen rodde långsamt såsom en 
Och î'Cm en prövotid avi e r I vilken icke gör sig någon brådska 

ta der.^a år, -^m gått ram u me(j komma hem. Nu och då vi-

världen, berörande varje na ^ , « lade han på årorna och lät blicken 
je enskild människa. ar vi I ^ yt • den m(jrka rymden, över 

taki ma 
V1 Ja oss ° tv det stora brandmolnet, som lik en 

«n- Hap- vi 13.8ft bakom oss, ly 
da" T\r betvder ju blott ett steg Purprad dunst svävade over sta-
Cn fram mot ljusare och bättre den. Och medan en tung suck hav-
!angre liksom i rägnet som faller de hans bröst fortsatte han ånyo att 

"'k""' och tätt ligger ett löfte om | med långsamma, nästan ljudlösa år-

rätta stämningen annat än i sitt eget 

hem. Den lilla trevna stugan, Marga 

reta, värmen och den vackert be

hängda julgranen — havet därutan

för, soluppgången — friheten. Allt 

detta ville han icke byta ut mot den 

mest strålande julfest, vore det än 

i ett av jordens härligaste palats. 

Men Margareta hans hustru . . . 
Han hade icke drömt om att en 

människa kunde lida sa outsägligt 

av en annans glädje. Men han led 

av hennes glädje över att en julafton 

komma bort från deras hem, led av 

hennes övertalningar, av hennes 

missräkning då hon icke lyckades att 

beveka honom och led sjufallt me

ra. då hon efter detta icke tycktes 

Hela strängar. 
stritt driva sin lätta farkost vidare 

Av Ruth Almén. 

•närt solsken, så innesluter natten ett slag ^ 

löfte om att ljuset över en ny mor- framat. 
Idag snart skall bryta in. Varje kustbo som sett denna bat 
S Mänskligheten behöver måhända på sjön hade vetat att den tillhor-

tider som dessa för att av allt sitt de Ragnar Åkerberg. Ingen på kus-

harta och all sin själ längta fram ten hade så fina och lätta don som 

n a ideal. Vi hava nu sett onda gär- han — ingen var själv en större kar-

ningars, hatets, orättrådighetens, o- Nakarl, reslig, bredaxlad, men ful, 

hederlighetens fruktansvärda konse- fui detta vackra sätt som inger 

kvenser, icke allenast för några få, ;ntresse 0ch sympati. 
utan för alla. Detta har lärt oss in- j den röda fiskarstugan hängde 

se, att enda sättet att betrygga mänsk- bredvid köksbyrån en i en svart ram 

lighetens inbördes förhållande är vars infälld spegelbit, som någon gång 
och ens fullgörande av kärlekens, återgav hans ,]rag. Han såg sig ic-

rättrådighetens och hederns bud. L ofta däri> m€n nar det skedde 

Träsket kan icke kvarhålla oss vi |)elrai<t:a(]e han sig med en forskande 

önska himlen, ljuset, den stora ien" undran som 0m han mött en främ

lings drag. 
Han såg därvid ett väderbitet an

lete, ett strävt brunt hår, en öppen 

fårad panna, och därunder, skugga-
•a'itensyrnDo. somuuu-, ^ guldbruna ögonbryn 

net oss om Honom, som tände ljf, | ̂  ^ säUsamma ögon> gulstänkta 

set ont varldrn. det såsom lejonets, skiftande såsom ha-
Det var mgen tillfällighet, att det| _ (.g(m kunde skåda ut i 

heten lillbakti. 
När nu snart över allt Sverige: 

iand julens ljus tändas, må de då icke j 
allenast bliva fästliga dekorationer, 

utan framför a'il. en symbol, som msn-

just blev under midvintersnatten, de; vet. 

Ager du ännu i hjärtat 
strängar, som du kan betvinga, 
så de jubla, så de klaga, 
att din fröjd och sorg bevinga, 
o, då är dig mycket givet! 

Mycket aldrig fås för pängar, 
arm och fattig är den rike, 
vars förgyllda instrument blott 
är en ram för brustna strängar. 
Arma de, som fruktlöst sörja 
och i längtans pilträd hänga 
sina stackars stumma harpor ; 
utan kraft att åter börja 
livets kamp för nya värden — 
värden som för guld ej köpas! 

Jubla då och känn dem ringa, 
bördorna du fått att bära, 
läxorna du har att lära, 
du som än har hela strängar 
som din hand kan fa att klinga ! 

Skald behöver du ej vara, 
ingen storhet, icke konstnär ; 
du behöver hjärta bara. 

han ej var god och kände ett. litet 
sting av samvetsförebråelser i sitt 

bröst. 
Men för en gångs skull — för en 

enda gångs skull under tjugosex langa 
år kunde hon väl få känna sig själv
ständig och fri ! Hon hade ju gjort 

allt i ordning för honom, om han vil
le sitta ensam hemma i stallet för 

att gå ned till brodern. -Skalat po
tatisen, kokt korven och skinkan, satt 
ljus i granen, eldat och städat rum

men fina, bäddat hans säng. ^ 
Han kom nu upp från hamnen och 

nalkades långsamt hiiset. När hon 
såg det glädjelösa uttrycket i hans 
ansikte darrade det häftigt till i hen

nes bröst. 
Hon kände igen den darrningen. ^ 1IU11 rwaxiuv O 

benägen att uppgiva sin julresa än- j)en kom fr|n den hemlighetsfulla 

strängen därinne, som sammanband lä. 

Han hade aldrig drömt om att 

i sådan stund skulle kunna kom

ma. 
Du tänker väl icke resa ensam 

heller? — hade frågan plötsligt flu

git ur honom, då han på eftermid 

dem båda, som alltid fanns, även om 
den icke alltid vibrerade, den starka, 

outslitliga strängen, som hållit genom 
livets alla olika stormar och skiftnin
gar. Allt hade genomtonat den, gråt 
och skratt, ömhet och vrede och nå-

och den klara eld du tänder, 
över halvutslockna bränder, 
alltför rädd att icke hinna 
sprida allt det ljus, den värme 
som du önskade och ville! 
Och den tår du ej kan hindra 
på din egen kind att bränna 
inför andras nöd, den äger 
särskild kraft att kvalen lindra; 
är för ökentörstig blomma 
som en våg, ur djupen sprungen. 
Och den sorg, som må betvingas, 
är som redan halvt betvungen ! 

Har du ännu dessa strängar, 
har du ej i livets strider 
blivit bitter, hård och trumpen, 
kall, beräknande och lumpen, 
o, låt dina strängar sjunga, 
ej dess varma toner spara ! 
God och verksam är detsamma 
som att glad och lycklig vara! 

'år»bt.i" odi r ïupaste av alla nätte-, I «Ivaron med ett barns blick och 

som stjärnans vägledande ljus bröl tycktes då oandligt goda. Men 
r  i i  u i * i  - C *  f a r i n a  t i l l f ä l l e n  ( i n .  n i 3 . n  s e t t  d e r c i s  fram. i »nnna natt blev symbolisk it » lanns uma 
alla följande " 'er. När det varit ägare sitta stum och rnork, me 

som mörkast, tar alltid lju e. varit handen vilande knuten på bordet oc 
nära. ögonen sammandragna så tatt, att 

Om vi skåda över tiderna — vad blicken endast tycktes gnistra fiam 

förmå vrede, hat, oförrätter, hela därur som en gul låga. I den blic-

denna våg av mörker, som rullar fram ken fanns något farligt. 
över människolivet, satt i rörelse av Det var detta goda och farliga i 

timlig förblindel|s|e och kortsynthet, förening, som en gång tänt Marga-

inför den Eviges kärlek och allmakt, reta Bergös hjärta. Hon var då 

som fortsätter att leda våra öden, skön och ung. Och Ragnar Åker

när alla stormar tystnat, alla dynin- berg, den fule, hade blivit hennes 

gar rullat ut, alla tiders gärningar make och livs ideal. 
sjunkit tillbaka i glömska! Nu voro de båda komna över li-

Ur midvinternatten strålade stjär- vets middagshöjd. 
nan fram. Men de känslor som denna afton 

O, måtte i den nu stundande mid- rasade [ hans bröst hade det unga 

vinternatten även en stjärna tändas, I ^jod€|s hela besinningislöisa vildhet, 

som leder en luttrad och renad, och j^an hehövde rymden att andas ut 
efter idealet och godheten längtande I mörkret och natten att dölja sig 
mänsklighet fram mot nya och ljusa I.' me(, gina kval 

morgonvägar! Stugan där hemma hade hotat att 

kväva honom. Han ville icke se, 

vad som försiggick där ! Han hade 

aldrig drömt om att något sådant 

I kunde hända ! 
Efter et liv som deras! 
Sommar och vinter, höst och var 

Åh, det silverklara skrattet, 
som i stugans alla vinklar 
låter glädjens gnistor spraka! 
Åh, det modiga beslutet 
och den starka, goda viljan 
som hypnotiskt stärker andra, 
att de krökta ryggar räta 
just i trots av år och bördor, 
så att livets branta stigar 
varda lättare att vandra! 
Och den hand, som varm du räcker 
och den dådlust, som du väcker 

Men om du har brustna strängar, 

vilka aldrig kunna lagas: 
minns, de äro icke värda 
att begråtas och beklagas! 
Bort, ja bort med allt det gamla 
sorgens skräp, ej värt att samla! 
Du skall nya trådar spinna, 
nya, starka strängar tvinna, 
nya toner, nya sånger, 
nya harmonier finna 
i din rika arbetsglädje 
som ger livet glans och värde! 
Det som tynger, det som hindrar, 

låt det fara sina får de! 

dagen funnit henne sitta och sy nya got annat därtill, som hon icke kunde 

krus på sin bästa klädning. ge namn. 
Hon såg upp, frånvarande och lik- Nu darrade den plötsligt av oro och 

som yr i ögonen av drömmar om det smärta. Den skymt hon sett av hans 
stundaande. Men när hon mötte den ansikte stämde henne så underlig till 

gula lågan av vrede i hans blick, flam- mods. 
made även hon upp. Med klappande hjärta lyssnade hon 

— Reser jag inte! utbrast hon fö- efter hans stèg. Men de kommo ej 
rebrående. — Vad skulle väl Brita in, utan gingo förbi. Hade han kan
tänka om ingen av oss kom ? Och ske glömt något ? Hon stod stilla 

hur skulle det se ut för de andra ! — väntande. En minut — många 
De skulle väl tro, att vi voro så simp- minuter med blicken riktad på den 
la, att vi icke kunde visa oss i vår lilla fina farkosten, som gungade där-

mågs fina umgänge. Men det skola nere i sin förtöjning. 
de få se! För Britas skull är det Varför kom han icke o.ch hämtade 

alldeles klart att åtminstone jag re- kappsäcken ? Varför lät han henne 

ser Du får väl gå till din bror i vänta så länge ? 
morgon på kvällen, om du icke på Hon öppnade dörren och ropade 

några villkors vis vill följa med in. I ut. 
Det var vid dessa ord en vild och — Ragnar ! 

namnlös smärta gripit ett hårt tag om Intet svar. 
hans hjärta. Han tyckte att han Då ilade hon ut och bort till sjo-
svindlade — att han dog. boden för att se, vad han uppehöll 

Något sådant kunde hon säga ! Hor» sig med. 
som varit honom det enda, det bästa, Dörren stod öppen och — hon stan

det käraste på denna jord — mer än nade såsom fästnaglad — därmm-
barnen —• mer än hans eget liv j från hördes ett hulkande, snyftande 

ljud som av gråt. 
Han skalv som i frossa, där han! Besinnigslöst sprang hon vidare, 

satt i sin båt ute på det mörka havet. Hon fann honom därinne, sittande 
Längtan, som annars drev honom pä en huggkubbe med huvudet i hän-
hem, strängen som sjöng väl och derna och snyftande som om hjärtat 

stämd därinne, låg liksom domnad velat brista. 
och brusten. Med ett språng stod hon framför 

Maskinen var i olag ! honom, slog armarna om hans huvud 

Han fortsatte att ro — en skugga och tryckte honom intill sig. 
den stora natten. Årslagen voro Och medan hon stod där, omslu-

långsamma och håglösa, som hade de ,tände honom med innerlig ömhet 

icke längre något längtans mål för förstod hon med ens hur oupplösligt 

sin 

Du behöver därtill icke 
alltid skald och konstnär vara -
du behöver hjärta bara! 

under mer än en halv människoålder 

hade de levat tillsammans med sina 

barn. Alla dagar hade de haft ge

mensamma, allt arbete, allt slit, all 

glädje, all sorg, allt i livet. 
Deras ende son hade lämnat dem, 

tanke, förjaga det ur sin själ. Vart 

-han såg stod denna bild framför ho

nom. Han såg ännu in i minsta de

talj, hur hustruns ansikte strålat 

upp i lycka, då deras dotter kom

mit med sin inbjudan till föräldrar-

och Ragnar Åkerberg hade funnit | na att fira denna de nygiftas första 

det naturligt. Deras enda dotter ha- j gemensamma jul tillsammans mec 

de gift sig och lämnat dem, och han 

hade knappast känt tomrummet. 

Men detta ! Detta ! 
Han kunde icke slita det ur sin 

dem i deras hem i staden 
Ragnar Åkerberg hade genast och 

utan betänkande sagt nej. Han kun

de icke föreställa sig en jul med den 

trötta verksamhet. 
* 

Följande morgon, julaftonsmorgo

nen, ingick med stiltje och lätt dis. 
Under en pärlemoskiftände him

mel utbredde sig ett silvervitt, av 

några fina färger genomtonat hav. 

de hörde tillsamman, och att hon ic

ke kunde lämna honom. 
Inför denna känsla var det som 

om oron inom hennes eget och grå

ten i hans bröst stillnat tit. 
Hon kände den underbara, hem

lighetsfulla strängen emellan dem 
Margareta Åkerberg stod stads vJhrera fulltonig och skön såsom 

klädd och fin och blickade genom 
fönstret ut i den stilla, härliga mor
gonen. Hon kunde icke slita tankar
na från den stora upplevelse som 

endast i deras lyckas stöirsta hög

tidsstunder. Och liksom han erfarit 

detsamma lossade han plötsligt hän

derna från sitt ansikte och slog dem 

fast och innerligt omkring henne. 
Från bryggan på andra sidan ljöd 

väntade henne. För första gången 
under tjugusex långa år skulle hon få 
fira julen inne i staden! Med stolt-, avgångssigna]. 
het tänkte hon pa dotterns vackraj -t , « 
hem, på den präktige man hon fått, 

på alla de nya människor hon skulle 

få träffa. 
Nere vid båthamnen såg hon redan 

mannen stå öch göra baten klar för 
avfärden. Hon såg av rörelserna, att 

Han slöt henne ännu fastare i sin 

famn. 
Genom den öppna dörren föll him

lens och havets skira silverglans över 

två lyckliga människor. 

Ö. Larmg. 8. Karl Johansg. 17 
Tel. 2637. Tel. 3720 

Eleganta såväl som Enklare 

HATTAR 
till billiga priser. 

F ä r d i g a  S o r g h a t t a r  s t ä n d i g t  p å  l a g e r .  
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Imperfektum. 
Av Edith Rode. 

Flyglar, Pianinoiij 
Pianola Pianos 

("Duo Art.") Elektriska och för "Tramp"-

Steinway, Weber, Steck. 

Aeolian Vocalion 
Grammofon i högsta fulländning. 

Orglar, Notrullar och Skivor I 

Göteborgs Pianomagasin, [ 
Södra Hamngatan 49, Göteborg. 

S E D A N  L Å N G T  T I L L B A K A  

har det varit mycket vanligt att giva ett par 

TOFFLOR som JULKLAPP. 

Frångå ej denna gamla goda sed, utan vänd Eder till 

KUNGSGATAN 55 SKOMAGASIN 2:dra LÅNGG- 27 

SE SKYLTFÖNSTRET G Ö T E B O R G  SE SKYLTFÖNSTRET 

som etbjuder ett rikt urval tofflor av alla slag. 
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APARTA NYHETER 

KLiDNINGAR <. BLUSAR 
Stilfulla 

MORGONROCKAR 
& 

U N D E R K J O L A R  

Lämpliga julklappar 

PRESENTKORT 

• •  w i e n e r m a g a s i n e t  
• • • 

a 34 KUNGSGATAN 34 

En lämplig julklapp äro ett par goda 

HANDSKAR 
från 

«Jon. NILSSONS HANDSKFABRIK 
Etablerad 1886 9 HVITFELTSPLATSEN 9 

(mitt emot Gamla Latinläroverket) 
Telefon 6990 

Han stod borta vid dörren och såg 
på den kvinnliga talaren. 

Endast nu och då hörde han vad 
hon sade. Däremellan och lika flyk 
tigt uppfattade hains öra de omkring 
sittandes anmärkningar. 

En herre adresserade sig till ho 
nom två gånger, utan att han märkte 
det. 

— Vill ni inte sitta ner, doktor? 
— Står ni och drömmer? upprepa 
de han i en jovialisk viskning. 

Det kom en närvarande blick i den 
tilltalades ögon, och han smålog. Han 
var stor och axelbred, Ried ett myn
digt och väderbitet ansikte under en 
kraftig panna. Han var icke ung, 
och han såg icke ut som en dröm
mare, och likväl låg det både ung
dom och dröm i det leende, varmed 
han mötte den andres ord. Han drog 
den erbjudna stolen till sig och lät 
sig falla litet tungt ned. 

Om hon ville se lite älskvärd 
ut, skulle hon formligen vara vac
ker, sade mannen bredvid med en 
gest åt talarstolen. 

En dam böjde sig fram: 
— - Det stod en gång i en tidning, 

att hon var den enda kvinnliga po
litiker, som hade herrtycke, viskade 
hon leende. — De påstodo, att hon 
blev alldeles ursinnigt ond ! 

En herre på andra sidan om henne 
lät höra en protesterande grymtning: 

— Icke min smak, mumlade han 
flegmatiskt och log belåtet utan att 
vända sig, då han hörde henne skrat
ta. 

De sista replikerna hade undgått 
doktorn. Han trodde han bejakade 
något då han med dämpad ton sade : 

— Hon var skön för tjugo år se
dan, absolut skön ! -— Han såg för ett 
ögonblick frånvarande upp mot talar
stolen. — Och hon har i grund och 
botten icke förändrat sig, icke ett 
spår. 

En skeptisk tystnad, som han icke 
lade märke till, följde på detta hans 
påstående. Icke så att förstå, att ,de, 
som hörde det, funno det löjligt, det 
uppväckte hos dem endast en matt 
förvåning. 

Damen på talarstolen var otvivel
aktigt en vacker kvinna, på en gång 
yppig och elegant. Dragen voro re
gelbundna men markerade, näsan 
böjd, läpparna något för smala, ögo
nen ägde en varm, mörk färg, men 
blicken var kall och snabb, håret 
gnistrande svart och väl friserat med 
en vit slinga, vilken lik en ljus strim
ma över en mörk himmel sträckte sig 
från den ena tinningen över hjässan 
till själva håruppsättningen, vilken i 
vågor slöt sig intill nacken, så att man 
såg huvudets klassiska form. 

Vacker? — Ja. — Som för tjugu 
år sedan? Knappast. 

Men den man, för vilken tiden 

plövligt stannat och vridits tillbaka, 
reflekterade icke. Han såg icke en 
mogen kvinna med markerade drag, 
yppig och dock smärt, med stram och 
ståtlig hållning som en cirkusrytta-
rinna under sina sista år i manégen. 
Han såg en mörk flicka, obegripligt 
mild och obegripligt trotsig, med en 
mun som kunde le och håna och ögon, 
som kunde stråla blitt och blixtra 
vredgat, en röst som kunde locka och 
draga och så befalla så häftigt och 
länge, att man skulle gå -— att man 
gick. 

Han lyfte huvudet och log. Den 
bjudande stämman hade tystnat, mö 
tet befann sig i upplösning. 

J 

Han hade banat sig väg fram till 
tyrelsebordet och stod ett ögonblick 

bakom henne, medan hon talade med 
någon. Då samtalet syntes slut, rör
de han lätt vid hennes arm. 

Hon vände sig snabbt och lugnt om 
och hennes blick mönstrade honom 
med den hövliga likgiltigheten hos en 
människa, som är van vid att träffa 
allt slags folk. Men i nästa sekund 
blev den förvånad, nästan misstrogen 
för att därefter plötsligt övergjuta 
och värma hans ansikte med en strål
glans, som kom honom att skratta 
med förlägen glädje. 

Hon var icke en kvinna, som an
vände banala uttryck. Hon sade icke: 
— Nej, är det ni ! — Ty hon visste, 
att det var han. 

Det var icke hon själv, som talade; 
det var glädjen som sjöng ur hennes 
mun, och det ljöd som ett triumfe
rande kallelserop : — Doktor Anders ! 
Doktor Anders! 

Hon lade sin arm in under hans 
och drog honom skyndsamt bort med 
sig. 

— Tycker ni, att jag har föränd
rat mig? frågade han. Ni kände ju 
inte igen mig? 

-—-Ja, mycket ! sade hon i bestämd 
ton. 

Han såg forskande och leende in i 
hennes leende ansikte : — Jag har bli
vit fet. 

Hon log bejakande : — Ja, mycket ! 

— Så tråkigt att vi inte kunna va
ra tillsammans i kväll, utbrast han 
utan att kunna slita blicken från des
sa ögon, som varit hans ungdoms sol
sken och oväder. 

Hennes röst blev befallande : — 
Varför icke? -— Skall ni bort? 

Han skakade leende på huvudet: 
— Nej, men ni skall supera med sty
relsen. 

För ett ögonblick såg hon nästan 
förvånad på honom, därpå vände hon 
sig på sitt snabba, lugna sätt och gick 
bort till en grupp, som samlat sig ne
danför talarstolen. 

Det tog endast några sekunder. Han 
såg den lilla kastning med huvudet, 

Dockor. 
Vackra, starka och väl
gjorda med alla tillbehör 

Emelie Röings Dockaffärt 
— Etablerad 1897 — 

Drottninggatan 48. 

Gör julinköpen i tid! 

r~ 

Köp jul
presenter 
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•P 

O 
Drottninggatan 26 

Telefon 13618 

Presentkort rekommenderas! 

r~ 

Nyttiga Julpresenter 
Morgon-rockar, Nattrockar, Pyjamas, 
S k j o r t o r ,  H a l s d u k a r ,  R e s e f f e k t e r  

m. m., m. m. 

A.-15. IVAR SANDBERG & Co. 
VÄSTRA HAMNGATAN 2 

NYTTIGA JULKLAPPAR HOS 

GUSTAF BYRMAMS ENKA 
KOHSGATAN 10, GÖTEBORO. TEL,. 1913. 

M a n u f a k t u r -  &  K a p p a f f ä r  
samt 

P ä l s v e r k  
STORT URVAL PRESENTKORT BILLIGASTE PRISER 

IIIHINJ1"'1 (iiiui 

Allt vackert för Julans dekorering finner Ni alltid hos 

C. J. SCHAGERSTRÖM 
F. D. LESSEBO PAPPERSHANDEL. 

KOBBS AKTA KINESISKA TÉER 

PEKING • CANTON • HONGKONG 

KOBBS ÄKTA CEVLONT 

FINASTE CEYLON • ZARVANA 
(GRÖN ETIKETT) (GUL ETIKETT) 

Önskar Ni ett verkligt fint och oförfalskat Té, begär då av ovanstående märken. 
' '•iMmiimmiiimiiiiiiimiiiimuM 

I parti frän 

M. S. Kobbs Söner, Göteborg 
\ 

Etablerad 1809 
NORDENS ÄLDSTA OCH FÖRNÄMSTA THÉIMPORT 

Etablerad 1809 
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f t ? B u t t e r i c k ' s  
Julutställning 
har öppnats i lokalen t tr. upp och om
fattar som vanligt en mängd nyheter i 
skämtartiklar, roliga leksaker, Bordsde
korationer, Bordsfyrverkeri, Pappersmössor 

etc. etc. 

Obs. ! Begär Butterick's Julblad för 1922 

6 sidigt Julb'ad med en mängd illlustrationer över våra julartiklar; teck-

ngama 111 skämtartiklarna äro för en stor del utförda av den kända 
11 humoristiska danska konstnären Storm Petersen. 

"Butterick's Julblad" sändas på begäran gratis och franco. 

. -t Vestra Hamn-
Tslef- 11750. 9atan "• 

M^ttiga~och billiga julKlappai" uti 
NORRKOPINGSBODEN , KORSGATAN 11 

OBS.! STUVAR FÖR BOMULLSKLÄDNINGAR från 3, 60 pr styck. 
BLUSBITAR från 2.50 st. AVPASSADE YLLEKLÄDN1NGSTYGER, 

billiga priser. YLLESTUVAR FÖR KJOLAR från 4 kr. st. 
KAPP- och DRÄKTTYGER, synnerligen billiga priser. 

Praktiska - Billiga - Kärkomna 

såsom MATTOR alla slag. GARDINER, FILTAR, 
BORDDUKAR, YLLEVAROR, LINNEVAROR, 
FILTTOFFLOR, VAXDUK, GALOSCHER, PARA
PLYER, RESEFFEKTER, BARNVAGNAR, DOCK-

VAGNAR, SLÄDAR m. m., m. m. 

Alltid bäst! hos Alltid billigast! 

A.sB. CARL JOHNSSON 
KUNGSTORGET 2 

Kostym 

för 

GOM 

Sport- * Promenad-Kängor 
Salongskor 

Stort urval. Moierata priser. korderoj 

med fo 

der i 

rock och 

byxor 

fijedstroms 
Skoa f fä r ,  

Södra Larmgatan 10. 
Carl Gustafsgatan 57. Linnégatan 11 

Storlek 
6 

19:- 19:75 20:50 21:25 22 

11 12 13 14 Portföljer 
R e s v ä s k o r  

Stort utval. — Billiga priser 

6 Korsgatan 6 

22:75 23:50 24:25 25:— 26:— kr. 

Göteborg 

Numbol^ JùtV-cck ̂ Bo'ïfiekipetùiç, 
iakAtolget-JèL Ï4540 

Jönsson, Frändberg 4 C:o 

Tel. 20233 
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varmed hon avfärdade en eller an
nan invändning, han såg det maje
stätiska sätt, varmed hon bjöd farväl 
och han log, log, log, emedan han 
också visste hur det verkade. 

— Nu blevo de onda, sade han, 
när hon åter komi till honom. 

Hennes blick fylldes i samma ögon
blick av iskall liknöjdhet. 

— Ja, min förmåga att skaffa mig 
fiender är enastående i sitt slag, sa
de hon och skrattade ett hårt litet 
skratt. 

Så lade hon åter sin arm in under 
hans, böjde sig framåt och lät sin 
glädje stråla ut över hans ansikte. 

— Och vart skola då vi gamla ung
karlar ta vägen ? frågade han muntert 
i mjuk ton. 

— Jag vet icke — han tvekade. 
— Vi ha ju "Prinsen" — vi kunde 

ju också gå hem till mitt, om det 
konvenerar dig. 

— Naturligtvis till — hon tvekade 
ett ögonblick — naturligtvis hem till 
dig, sade hon hastigt. 

m 

MED Z_Ö\5 A KUDDAFU OCH ÖFVEFZ-KAST 

dekoelativa OCH BE LW/X NI 
UTMÄIXKTA BÄDDA.R-> 
/NGYMMA PLATS FÖQ-* •SÄNGrKLADEf*--' 

VÄL.G-JO&DA OCH Pf^/SB/LLJGA HOS 

ERIK VESSLAD ®CÖ 

Det luktade vaxduk och jodoform 
i den stora låga sal, som var hans 
arbetsrum. Möblerna voro gamla, 
men utan skönhet, stolarna hade ett 
svart hårt överdrag, som knastrade 
när man kände på det. 

Hon såg .5% undrande omkring', 
under det han var ute och gav order 
om supén. 

Det var henne ofattbart, att en 
människa kunde leva i en sådan om
givning. Hon lade för en sekund 
handen på bordduken och konstate
rade, att det gav samma förnimmelse 
som om hon tagit på en råtta. Så 
sade hon för sig själv: — Blommor! 
Det fanns icke en enda blomma. He
la rummet var färglöst. 

Det enda som kunde hjälpa upp 
detta rums bittra armod var rosor i 
låga skålar. Många rosor i låga skå

lar. 
Hon drog snabbt av sina skuldror 

en tunn röd schal och slungade den 
omkring den klara gröna lampkupan 
och eldpäronet med dess vassa sken. 

Han kom in, medan hon knöt fast 
schalen. 

— Vad är det du gör, frågade han 
och betraktade hennes höga, form
fulländade gestalt med de upplyftade 
armarna. — Lagar du i ordning 
sjukrumsbelysning ? 

— Jag visste, att du skulle göra 
invändningar — hon lät armarna 
sjunka och såg sig belåtet omkring. 

— Du har aldrig haft sinne för 
skönhet. 

Han såg leende på henne: — Nej 
— aldrig — svarade han långsamt. 

— Men vet du, vad du saknar ? 
frågade hon, redan på förhand be 
redd till kamp. 

— Ja, jag vet, medgav han. 
— Kvinnor! sade hon triumferan

de. 
Han hade tagit fram glas och vin 

ur ett skåp. Nu vände han sig om 
och såg leende på henne: 

— Kvinnorf Vill du också göra 
mig till bigamist? 

Hon skrattade lätt. 
— Också? — Vad har jag mer 

gjort dig till? 
Han lyfte sitt glas mot hennes : 
— Skål och välkommen ! 
— Tack! — Hon drack. — Vad 

har jag mer gjort dig till, frågade 
hon inträngande, då hon åter satte 
ned glaset. 

Han log alltjämt, medan han bjöd 
henne att taga plats och själv letade 
fram tobak och tändstickor. Så satte 
också han sig. 

— Till en gammal beskedlig, tjock-
magad småstadsläkare — utan kvin
nor. 

För ett ögonblick såg hon med 
sammandragna ögonbryn framför sig 
och sade därefter nästan vredgat : 

— Dumheter! — Jag tror icke på 
att man genom inflytande utifrån blir 
en annan — jag tror på personlighe
ten. — Ja! 

— Och du tror inte att min var 
vidare stor? 

Hon log och vände sig om och såg 
på honom. 

— Den var i alla händelser myc
ket egensinnig. 

— Egensinnig? Gjorde jag inte 
allt vad du sade? 

— Jo, sade hon litet kort. Ända 
tills du alldeles lät bli. 

Han böjde sig framåt. 
— Nej, hör nu, drottning — att 

så där hitta på historier. 
Rummets skarpa ljus mildrades av 

den röda schalen. Det stolta ansik
tet framför honom syntes långsamt 
vekna under det rosiga skenet. 

— Historier? upprepade hon och 
såg leende på honom med ögon, vilka 
värmde som solen. Är det ett på
hitt, att du lät bli — ? 

— Lät bli — vad? Hans röst för
rådde djup förvånng. 

— Lät bli — upprepade hon envist 
och hennes blick flydde från hans 

• lät bli — att komma — 

Han skrattade högt : — Lät jag 
bli att komma? Ja, 'när du tio gån
ger hade bett mig gå, ja, då kom jag 
icke mer. 

— Ja, där ser du! Hennes blick 
vände tillbaka och blixtrade skälmskt 
mot hans. Du upptäckte alltså, att 
du icke — att du icke — brydde dig 
om mig, sade hon med rask beslut
samhet. 

Han skakade leende på huvudet : 
— Nej ! — Då upptäckte jag, att du 
inte brydde dig om mig. 

Hon lyfte huvudet som till en häf
tig protest, men teg. 

Efter en stund sade hon vekt : — 
Vi var några riktiga barn. 

— Det var vi, medgav han. 
— För du skall inte tro, att jag 

inte höll av dig, sade hon. Jag kom
mer ihåg, att jag trodde, att jag al
drig skulle bli glad mer, då du var 
borta. — Och då jag en gång längre 
fram hörde, att du förlovat dig, kän
de jag — hon böjde sig fram och såg 

Det är så svårt 
att välja en JULKLAPP 
som passar och bereder glädje. 

Tag vårt råd och 

Giv bort en KODAK 
Den passar alla 

Hasselblads Fotografiska A. B., 
ÖSTRA HAMNGATAN 41—43 
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I Välkomna Julklappar j 
I RIKASTE URVAL HOS 
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HANDSKAR eller PRESENTKORT 
från 

H A N D S K K O M P A N I E T  
Drottnlnggat. 42 Telefon 15379 

BLIR SÄKERT EN OMTYCKT JULKLAPP. 

HANDARBETSAFFÄREN 

TEXTIL 
Innehavare: ANNA SÄRNBLOM 

KORSGATAN 12 — TEL. 152 88 

Stort, rikhaltigt lager av vackra arbeten för julen 

HODMPT «UNIOL. HOFLEVEß-ANTÖO^ 
LAF K|JN&5P0RXÔPLATÔEN OCH -ST NYGATAN 

- GÖTEBOfXGr 

SKOHUSET LUNDQVIST & Co. 
KORSGATAN 24 - TELEFON 10752 

Rekommenderar vårt välsorterade lageri finare 

A M -  &  H E R R S K O D O N  
TOFFLOR OCH GALOSCHER. 

ALFFORTS 
• — 

E r b j u d e r  n u  f ö r  

JU LEN 
s t ö r s t a  u r v a l  a v  

v e r k l i g t  n y t t i g a  

P R E S E N T A R T I K L A R  

I 
PRESENTKORT 

Våra alldeles bestämda 

nettopriser är en ga
ranti för att tull valuta 

erhälles. =S= 

Gör julinköpen i god tid! 

MU* ; 

Välkomna 
och nyffigà 

UNION 
V HAMNO 12 - KUNÜiO 27 

élegänfö. varur till léycx 
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Imperfektum. 
Av Edith Rode. 

Flyglar, Pianinoiij 
Pianola Pianos 

("Duo Art.") Elektriska och för "Tramp"-

Steinway, Weber, Steck. 

Aeolian Vocalion 
Grammofon i högsta fulländning. 

Orglar, Notrullar och Skivor I 

Göteborgs Pianomagasin, [ 
Södra Hamngatan 49, Göteborg. 

S E D A N  L Å N G T  T I L L B A K A  

har det varit mycket vanligt att giva ett par 

TOFFLOR som JULKLAPP. 

Frångå ej denna gamla goda sed, utan vänd Eder till 

KUNGSGATAN 55 SKOMAGASIN 2:dra LÅNGG- 27 

SE SKYLTFÖNSTRET G Ö T E B O R G  SE SKYLTFÖNSTRET 

som etbjuder ett rikt urval tofflor av alla slag. 
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APARTA NYHETER 

KLiDNINGAR <. BLUSAR 
Stilfulla 

MORGONROCKAR 
& 

U N D E R K J O L A R  

Lämpliga julklappar 

PRESENTKORT 

• •  w i e n e r m a g a s i n e t  
• • • 

a 34 KUNGSGATAN 34 

En lämplig julklapp äro ett par goda 

HANDSKAR 
från 

«Jon. NILSSONS HANDSKFABRIK 
Etablerad 1886 9 HVITFELTSPLATSEN 9 

(mitt emot Gamla Latinläroverket) 
Telefon 6990 

Han stod borta vid dörren och såg 
på den kvinnliga talaren. 

Endast nu och då hörde han vad 
hon sade. Däremellan och lika flyk 
tigt uppfattade hains öra de omkring 
sittandes anmärkningar. 

En herre adresserade sig till ho 
nom två gånger, utan att han märkte 
det. 

— Vill ni inte sitta ner, doktor? 
— Står ni och drömmer? upprepa 
de han i en jovialisk viskning. 

Det kom en närvarande blick i den 
tilltalades ögon, och han smålog. Han 
var stor och axelbred, Ried ett myn
digt och väderbitet ansikte under en 
kraftig panna. Han var icke ung, 
och han såg icke ut som en dröm
mare, och likväl låg det både ung
dom och dröm i det leende, varmed 
han mötte den andres ord. Han drog 
den erbjudna stolen till sig och lät 
sig falla litet tungt ned. 

Om hon ville se lite älskvärd 
ut, skulle hon formligen vara vac
ker, sade mannen bredvid med en 
gest åt talarstolen. 

En dam böjde sig fram: 
— - Det stod en gång i en tidning, 

att hon var den enda kvinnliga po
litiker, som hade herrtycke, viskade 
hon leende. — De påstodo, att hon 
blev alldeles ursinnigt ond ! 

En herre på andra sidan om henne 
lät höra en protesterande grymtning: 

— Icke min smak, mumlade han 
flegmatiskt och log belåtet utan att 
vända sig, då han hörde henne skrat
ta. 

De sista replikerna hade undgått 
doktorn. Han trodde han bejakade 
något då han med dämpad ton sade : 

— Hon var skön för tjugo år se
dan, absolut skön ! -— Han såg för ett 
ögonblick frånvarande upp mot talar
stolen. — Och hon har i grund och 
botten icke förändrat sig, icke ett 
spår. 

En skeptisk tystnad, som han icke 
lade märke till, följde på detta hans 
påstående. Icke så att förstå, att ,de, 
som hörde det, funno det löjligt, det 
uppväckte hos dem endast en matt 
förvåning. 

Damen på talarstolen var otvivel
aktigt en vacker kvinna, på en gång 
yppig och elegant. Dragen voro re
gelbundna men markerade, näsan 
böjd, läpparna något för smala, ögo
nen ägde en varm, mörk färg, men 
blicken var kall och snabb, håret 
gnistrande svart och väl friserat med 
en vit slinga, vilken lik en ljus strim
ma över en mörk himmel sträckte sig 
från den ena tinningen över hjässan 
till själva håruppsättningen, vilken i 
vågor slöt sig intill nacken, så att man 
såg huvudets klassiska form. 

Vacker? — Ja. — Som för tjugu 
år sedan? Knappast. 

Men den man, för vilken tiden 

plövligt stannat och vridits tillbaka, 
reflekterade icke. Han såg icke en 
mogen kvinna med markerade drag, 
yppig och dock smärt, med stram och 
ståtlig hållning som en cirkusrytta-
rinna under sina sista år i manégen. 
Han såg en mörk flicka, obegripligt 
mild och obegripligt trotsig, med en 
mun som kunde le och håna och ögon, 
som kunde stråla blitt och blixtra 
vredgat, en röst som kunde locka och 
draga och så befalla så häftigt och 
länge, att man skulle gå -— att man 
gick. 

Han lyfte huvudet och log. Den 
bjudande stämman hade tystnat, mö 
tet befann sig i upplösning. 

J 

Han hade banat sig väg fram till 
tyrelsebordet och stod ett ögonblick 

bakom henne, medan hon talade med 
någon. Då samtalet syntes slut, rör
de han lätt vid hennes arm. 

Hon vände sig snabbt och lugnt om 
och hennes blick mönstrade honom 
med den hövliga likgiltigheten hos en 
människa, som är van vid att träffa 
allt slags folk. Men i nästa sekund 
blev den förvånad, nästan misstrogen 
för att därefter plötsligt övergjuta 
och värma hans ansikte med en strål
glans, som kom honom att skratta 
med förlägen glädje. 

Hon var icke en kvinna, som an
vände banala uttryck. Hon sade icke: 
— Nej, är det ni ! — Ty hon visste, 
att det var han. 

Det var icke hon själv, som talade; 
det var glädjen som sjöng ur hennes 
mun, och det ljöd som ett triumfe
rande kallelserop : — Doktor Anders ! 
Doktor Anders! 

Hon lade sin arm in under hans 
och drog honom skyndsamt bort med 
sig. 

— Tycker ni, att jag har föränd
rat mig? frågade han. Ni kände ju 
inte igen mig? 

-—-Ja, mycket ! sade hon i bestämd 
ton. 

Han såg forskande och leende in i 
hennes leende ansikte : — Jag har bli
vit fet. 

Hon log bejakande : — Ja, mycket ! 

— Så tråkigt att vi inte kunna va
ra tillsammans i kväll, utbrast han 
utan att kunna slita blicken från des
sa ögon, som varit hans ungdoms sol
sken och oväder. 

Hennes röst blev befallande : — 
Varför icke? -— Skall ni bort? 

Han skakade leende på huvudet: 
— Nej, men ni skall supera med sty
relsen. 

För ett ögonblick såg hon nästan 
förvånad på honom, därpå vände hon 
sig på sitt snabba, lugna sätt och gick 
bort till en grupp, som samlat sig ne
danför talarstolen. 

Det tog endast några sekunder. Han 
såg den lilla kastning med huvudet, 

Dockor. 
Vackra, starka och väl
gjorda med alla tillbehör 

Emelie Röings Dockaffärt 
— Etablerad 1897 — 

Drottninggatan 48. 

Gör julinköpen i tid! 
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Köp jul
presenter 
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O 
Drottninggatan 26 

Telefon 13618 

Presentkort rekommenderas! 

r~ 

Nyttiga Julpresenter 
Morgon-rockar, Nattrockar, Pyjamas, 
S k j o r t o r ,  H a l s d u k a r ,  R e s e f f e k t e r  

m. m., m. m. 

A.-15. IVAR SANDBERG & Co. 
VÄSTRA HAMNGATAN 2 

NYTTIGA JULKLAPPAR HOS 

GUSTAF BYRMAMS ENKA 
KOHSGATAN 10, GÖTEBORO. TEL,. 1913. 

M a n u f a k t u r -  &  K a p p a f f ä r  
samt 

P ä l s v e r k  
STORT URVAL PRESENTKORT BILLIGASTE PRISER 

IIIHINJ1"'1 (iiiui 

Allt vackert för Julans dekorering finner Ni alltid hos 

C. J. SCHAGERSTRÖM 
F. D. LESSEBO PAPPERSHANDEL. 

KOBBS AKTA KINESISKA TÉER 

PEKING • CANTON • HONGKONG 

KOBBS ÄKTA CEVLONT 

FINASTE CEYLON • ZARVANA 
(GRÖN ETIKETT) (GUL ETIKETT) 

Önskar Ni ett verkligt fint och oförfalskat Té, begär då av ovanstående märken. 
' '•iMmiimmiiimiiiiiiimiiiimuM 

I parti frän 

M. S. Kobbs Söner, Göteborg 
\ 

Etablerad 1809 
NORDENS ÄLDSTA OCH FÖRNÄMSTA THÉIMPORT 

Etablerad 1809 

DOC 
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f t ? B u t t e r i c k ' s  
Julutställning 
har öppnats i lokalen t tr. upp och om
fattar som vanligt en mängd nyheter i 
skämtartiklar, roliga leksaker, Bordsde
korationer, Bordsfyrverkeri, Pappersmössor 

etc. etc. 

Obs. ! Begär Butterick's Julblad för 1922 

6 sidigt Julb'ad med en mängd illlustrationer över våra julartiklar; teck-

ngama 111 skämtartiklarna äro för en stor del utförda av den kända 
11 humoristiska danska konstnären Storm Petersen. 

"Butterick's Julblad" sändas på begäran gratis och franco. 

. -t Vestra Hamn-
Tslef- 11750. 9atan "• 

M^ttiga~och billiga julKlappai" uti 
NORRKOPINGSBODEN , KORSGATAN 11 

OBS.! STUVAR FÖR BOMULLSKLÄDNINGAR från 3, 60 pr styck. 
BLUSBITAR från 2.50 st. AVPASSADE YLLEKLÄDN1NGSTYGER, 

billiga priser. YLLESTUVAR FÖR KJOLAR från 4 kr. st. 
KAPP- och DRÄKTTYGER, synnerligen billiga priser. 

Praktiska - Billiga - Kärkomna 

såsom MATTOR alla slag. GARDINER, FILTAR, 
BORDDUKAR, YLLEVAROR, LINNEVAROR, 
FILTTOFFLOR, VAXDUK, GALOSCHER, PARA
PLYER, RESEFFEKTER, BARNVAGNAR, DOCK-

VAGNAR, SLÄDAR m. m., m. m. 

Alltid bäst! hos Alltid billigast! 

A.sB. CARL JOHNSSON 
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Numbol^ JùtV-cck ̂ Bo'ïfiekipetùiç, 
iakAtolget-JèL Ï4540 

Jönsson, Frändberg 4 C:o 

Tel. 20233 
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varmed hon avfärdade en eller an
nan invändning, han såg det maje
stätiska sätt, varmed hon bjöd farväl 
och han log, log, log, emedan han 
också visste hur det verkade. 

— Nu blevo de onda, sade han, 
när hon åter komi till honom. 

Hennes blick fylldes i samma ögon
blick av iskall liknöjdhet. 

— Ja, min förmåga att skaffa mig 
fiender är enastående i sitt slag, sa
de hon och skrattade ett hårt litet 
skratt. 

Så lade hon åter sin arm in under 
hans, böjde sig framåt och lät sin 
glädje stråla ut över hans ansikte. 

— Och vart skola då vi gamla ung
karlar ta vägen ? frågade han muntert 
i mjuk ton. 

— Jag vet icke — han tvekade. 
— Vi ha ju "Prinsen" — vi kunde 

ju också gå hem till mitt, om det 
konvenerar dig. 

— Naturligtvis till — hon tvekade 
ett ögonblick — naturligtvis hem till 
dig, sade hon hastigt. 

m 

MED Z_Ö\5 A KUDDAFU OCH ÖFVEFZ-KAST 

dekoelativa OCH BE LW/X NI 
UTMÄIXKTA BÄDDA.R-> 
/NGYMMA PLATS FÖQ-* •SÄNGrKLADEf*--' 

VÄL.G-JO&DA OCH Pf^/SB/LLJGA HOS 

ERIK VESSLAD ®CÖ 

Det luktade vaxduk och jodoform 
i den stora låga sal, som var hans 
arbetsrum. Möblerna voro gamla, 
men utan skönhet, stolarna hade ett 
svart hårt överdrag, som knastrade 
när man kände på det. 

Hon såg .5% undrande omkring', 
under det han var ute och gav order 
om supén. 

Det var henne ofattbart, att en 
människa kunde leva i en sådan om
givning. Hon lade för en sekund 
handen på bordduken och konstate
rade, att det gav samma förnimmelse 
som om hon tagit på en råtta. Så 
sade hon för sig själv: — Blommor! 
Det fanns icke en enda blomma. He
la rummet var färglöst. 

Det enda som kunde hjälpa upp 
detta rums bittra armod var rosor i 
låga skålar. Många rosor i låga skå

lar. 
Hon drog snabbt av sina skuldror 

en tunn röd schal och slungade den 
omkring den klara gröna lampkupan 
och eldpäronet med dess vassa sken. 

Han kom in, medan hon knöt fast 
schalen. 

— Vad är det du gör, frågade han 
och betraktade hennes höga, form
fulländade gestalt med de upplyftade 
armarna. — Lagar du i ordning 
sjukrumsbelysning ? 

— Jag visste, att du skulle göra 
invändningar — hon lät armarna 
sjunka och såg sig belåtet omkring. 

— Du har aldrig haft sinne för 
skönhet. 

Han såg leende på henne: — Nej 
— aldrig — svarade han långsamt. 

— Men vet du, vad du saknar ? 
frågade hon, redan på förhand be 
redd till kamp. 

— Ja, jag vet, medgav han. 
— Kvinnor! sade hon triumferan

de. 
Han hade tagit fram glas och vin 

ur ett skåp. Nu vände han sig om 
och såg leende på henne: 

— Kvinnorf Vill du också göra 
mig till bigamist? 

Hon skrattade lätt. 
— Också? — Vad har jag mer 

gjort dig till? 
Han lyfte sitt glas mot hennes : 
— Skål och välkommen ! 
— Tack! — Hon drack. — Vad 

har jag mer gjort dig till, frågade 
hon inträngande, då hon åter satte 
ned glaset. 

Han log alltjämt, medan han bjöd 
henne att taga plats och själv letade 
fram tobak och tändstickor. Så satte 
också han sig. 

— Till en gammal beskedlig, tjock-
magad småstadsläkare — utan kvin
nor. 

För ett ögonblick såg hon med 
sammandragna ögonbryn framför sig 
och sade därefter nästan vredgat : 

— Dumheter! — Jag tror icke på 
att man genom inflytande utifrån blir 
en annan — jag tror på personlighe
ten. — Ja! 

— Och du tror inte att min var 
vidare stor? 

Hon log och vände sig om och såg 
på honom. 

— Den var i alla händelser myc
ket egensinnig. 

— Egensinnig? Gjorde jag inte 
allt vad du sade? 

— Jo, sade hon litet kort. Ända 
tills du alldeles lät bli. 

Han böjde sig framåt. 
— Nej, hör nu, drottning — att 

så där hitta på historier. 
Rummets skarpa ljus mildrades av 

den röda schalen. Det stolta ansik
tet framför honom syntes långsamt 
vekna under det rosiga skenet. 

— Historier? upprepade hon och 
såg leende på honom med ögon, vilka 
värmde som solen. Är det ett på
hitt, att du lät bli — ? 

— Lät bli — vad? Hans röst för
rådde djup förvånng. 

— Lät bli — upprepade hon envist 
och hennes blick flydde från hans 

• lät bli — att komma — 

Han skrattade högt : — Lät jag 
bli att komma? Ja, 'när du tio gån
ger hade bett mig gå, ja, då kom jag 
icke mer. 

— Ja, där ser du! Hennes blick 
vände tillbaka och blixtrade skälmskt 
mot hans. Du upptäckte alltså, att 
du icke — att du icke — brydde dig 
om mig, sade hon med rask beslut
samhet. 

Han skakade leende på huvudet : 
— Nej ! — Då upptäckte jag, att du 
inte brydde dig om mig. 

Hon lyfte huvudet som till en häf
tig protest, men teg. 

Efter en stund sade hon vekt : — 
Vi var några riktiga barn. 

— Det var vi, medgav han. 
— För du skall inte tro, att jag 

inte höll av dig, sade hon. Jag kom
mer ihåg, att jag trodde, att jag al
drig skulle bli glad mer, då du var 
borta. — Och då jag en gång längre 
fram hörde, att du förlovat dig, kän
de jag — hon böjde sig fram och såg 

Det är så svårt 
att välja en JULKLAPP 
som passar och bereder glädje. 

Tag vårt råd och 

Giv bort en KODAK 
Den passar alla 

Hasselblads Fotografiska A. B., 
ÖSTRA HAMNGATAN 41—43 
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HANDSKAR eller PRESENTKORT 
från 

H A N D S K K O M P A N I E T  
Drottnlnggat. 42 Telefon 15379 

BLIR SÄKERT EN OMTYCKT JULKLAPP. 

HANDARBETSAFFÄREN 

TEXTIL 
Innehavare: ANNA SÄRNBLOM 

KORSGATAN 12 — TEL. 152 88 

Stort, rikhaltigt lager av vackra arbeten för julen 

HODMPT «UNIOL. HOFLEVEß-ANTÖO^ 
LAF K|JN&5P0RXÔPLATÔEN OCH -ST NYGATAN 

- GÖTEBOfXGr 

SKOHUSET LUNDQVIST & Co. 
KORSGATAN 24 - TELEFON 10752 

Rekommenderar vårt välsorterade lageri finare 

A M -  &  H E R R S K O D O N  
TOFFLOR OCH GALOSCHER. 

ALFFORTS 
• — 

E r b j u d e r  n u  f ö r  

JU LEN 
s t ö r s t a  u r v a l  a v  

v e r k l i g t  n y t t i g a  

P R E S E N T A R T I K L A R  

I 
PRESENTKORT 

Våra alldeles bestämda 

nettopriser är en ga
ranti för att tull valuta 

erhälles. =S= 

Gör julinköpen i god tid! 

MU* ; 

Välkomna 
och nyffigà 

UNION 
V HAMNO 12 - KUNÜiO 27 
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Lämpliga 

Julklappar: 

Hemsyd da 

Serveringsförkläden 

Barnförkläden 

Underkläder samt 

Strumpor, Vantar m. m. 

hos 

Anna Kullberg, 
Ö. Larmgatan 14. Tel. 11148 

Tttamma 
HlCKi 

Vackra Blommor för Julen! 
BLOMSTERHANDELN 

BELLIS 
11 MAGASINSGATAN 11 

(Hörnet av Kungs- och 
Magasinsg.) Tel. 14361. 

GÖTEBORGS 
LINOLEUM-MAGASIN 

PETEQÅFDANZÉN & C° 
KUNGiL. HOFL. 

|^NG3POQX3PL ̂  £L : 3 

P R E N U M E R E R A  P Å  
KVINNORNAS TIDNING! 

M A I S O N  D E  C O N F E C T I O N  
Trädgårdsgatan 1 ALMA OLSSON Telefon 3086 

KLÄD NING AR 
utgångna från BOISENS ATELIER 

Stilfulla modeller Moderata priser 

Prisbelönta 

B a r n k l ä d e r  
kända som de bästa. 

Kungsgaan 45. 

S 
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med namn från Kr. 1.88 pr 112 duss. 

IRLÄNDSKA LINNENÄSDUKAR 
med hålsöm från Kr. 4.75 pr 1I» duss. 

FRIBERG & ANDERSON 
KumspoRTSNJLTsm 1. TBL. ?m 

DEN ARADE ALLMÄNHETEN 
inbjudes härmed att besöka vår Julexposition av svenska och utländska 
böcker, akvareller, etsningar, gravyrer och japanska träsnitt, samt finare 
pappersvaror i synnerligen rikt urval, varibland framhålles ytterst stilfulla 
papeterler, dagböcker, anteckningsböcker, lädervaror och lyxartiklar i alla 
prislägen. 

Vi tillåta oss samtidigt rikta en vördsam vädjan till våra Ärade Kunder att 
icke uppskjuta inköpen till sista veckan före Jul, då ur/alet helt naturligt är 
mindre, oc ] den stora brådskan givetvis i någon mån hindrar oss att be
tjäna våra kundir på det goda sätt, som vi gäina önska. 

Ä 
"<•• Hon.«»** 

MEDENS BOKHANDELS 
AKTIEBOLAG 

Ö S T R A  H A M N G A T A N  4 3  

K A M E R O R  

A L B U M  

Framkallning * 
K o p i e r i n g  [ E  Ljjuoj 

T A V L O R  

R A M A R  

Förstoring 
Foto-Artiklar 

F O T O G R A F I S K T  M A G A S I N  
S. Hamngatan 49 Telefon 10698 

E L E G;a N T A 
och STILFULLA 

^ k o d o n  
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SKOnnGflSINET GLORIA 
KUNGSGATAN 47 - GÖTEBORG 

TELEFON 9766 

frimodigt in i hans ögon -— ett så

dant agg till dig, att jag tänkte, att 
jag aldrig skulle kunna förlåta dig. 

Han såg undrande på henne. — 

Men det var tio år därefter, sade 

han. 
Hon rynkade ögonbrynen. — Spe-

lai det någon roll? sade hon kort. 

Men i nästa ögonblick var hennes 

röst åter mild och hon log litet. — 

Det var för det, att jag ända från 

inin barndom betraktat dig som min, 
förstår du. 

Det var tyst en liten stund. 

— Men varför — varför fick du 

henne icke, frågade hon vekt och la

de sin hand över hans. 
Han såg henne leende in i ansik

tet och höll fast hennes hand : — Det 

var nog för det, att jag var din. 

Hon rynkade åter ögonbrynen. 

— Den unga damen önskade sig 

en page, tillade han, men jag har en

dast en drottning. 
Det röda ljusskenet föll åter över 

hennes ansikte och mildrade dess 

drag. Detta gamla smeknamn rörde 

vid strängar, som länge, länge varit 

orörda, och som nu till hennes för

våning gåvo en klingande ton. 

— Jag tror, att du aldrig har ve

tat, hur mycket jag höll av dig, sade 

hon. 
Han höll hennes hand i ett fast 

grepp. 

— Jag har över huvud taget al

drig vetat, att du höll av mig, sade 

han med ett leende. 

Hon höjde häftigt huvudet: — 

Nej, jag har nog tänkt, att du våren 

av dem, som man måste ropa det in 

örat på, sade hon kort. 

Han bildade en ropare av sin hand. 

— Kom ! ropade han. 

Hon log. — Vet du, varför vi kan 

sitta och tala om allt det här nu, frå

gade hon och drog lugnt handen till 

sig. •— Det är därför att det tillhör 

en förfluten tid — det är imperfek-

tum. — Det nuvarande, presens, ver

kar så förlamande ! — Hon log åter. 

Det är icke svårt att säga : jag äl

skade — du älskade — han älskade. 

— Du har dock inte sagt det, an

märkte han skämtsamt. 

Hon höjde på ögonbrynen: — Du 

är således en av dem, som man måste 

i"opa det till ! — T ror du det kunde 

falla mig in att dölja det, tillade hon 

plötsligt, nästan skarpt. 

— Le ! bad han leende. 

Hon skrattade. 

— Just så! utbrast han förtjust 

och böjde sig fram. Så log Sula-

mith i sin vingård — men när 

du skrattar skarpt, går det som en 

kniv genom mitt huvud. 

Hon såg på honom. — Så log Sit-
lamith i sin vingård, upprepade hon 

långsamt och förundrad — ja — men 

— du! Sådana ord sade du aldrig 

förr — du var ju stum. Stum som 

en fisk ! 

— Kanhända har jag förändrat mig 

till min fördel , undrade han. 

-—Nej, svarade hon, det är — 

det är för att det är efteråt. Efteråt 

kan man säga allt möjligt. 

— Situationen är i hög grad pre

sens, försvarade han sig. 

Hon log. — Men känslan är im-

perfektum, förklarade hon triumfe

rande. Eljes skulle du aldrig, aldrig, 

aldrig ha kunnat säga det. 

— Nej, vi grälade nog mest, med

gav han. 

— Alltid! bekräftade hon. Hur 

vi bytte ord ! 

— Ja, alltför många — 

Vet du vad, sade hon, då de 

hade superat och åter sutto vid sitt 

vin i det karga rummet med det mil

da röda skenet. — Vet du — jag har 

i själva verket aldrig varit så alldeles 

på det klara med, att allting är bra 

som det är — som jag är nu. 
— Inte häller jag, medgav han och 

log litet. Jag har till och med ibland 

tyckt att det varit riktigt förbistrat 

uselt. 
Hon skakade på huvudet. — Nej, 

men icke så bra som nu. Jag 

vet icke — kanhända har inga grä

lat så mycket som vi — men vi har 

det dock gott tillsammans. Vi äro 

i alla fall vänner när vi träffas. 

— la, en gång vart tjugonde år, 

sade han. 
Hon log litet, reste sig och gick 

bort till fönstret och såg ut på den 

öde vägen. 
— Är det icke tillräckligt, sade hon 

därbortifrån — eller nästan tillräck

ligt? — Vi behöva ju endast träffas 

för att veta — 
Han kom bort till henne : — För 

att veta vad? 
Hon tvekade ett ögonblick. — För 

att veta, att vi har — — — 
Hon ville vända sig bort från ho

nom, från den frågande blicken i 

hans ögon, men han hade tagit henne 

i sina armar 

Med händerna mot hans bröst 

tryckte hon honom lätt tillbaka. 

— Å nej ! bad hen -— vi två kan 

ju inte — vi kan inte — 
— Vi kan inte låta bli, sade han. 

Efter en stund höjde hon huvudet. 

Hennes ögon strålade och värmde, 

de smala läpparna voro skälvande och 

mjuka som hos ett barn. 

— Vi skulle gräla, så att folk skul

le tala om det, sade hon nästan kla

gande. 

Han pressade hennes händer mot 

sin mun : — Vi skulle älska, sä att 

folk skulle tala om det, viskade han. 

Hon stod i "Prinsens" hall, då han 

kom för att hämta henne. Bredvid 

henne stod en elegant resväska. Hon 

stödde sig på ett paraply, smalt och 

smidigt som ett ridspö, vilket lätt 

böjde sig under trycket av hennes 

hand. 

Hennes ögon voro klara och lugna, 

linjen där hennes läppar möttes så 

fast och skarp som ett streck. 

Den hand hon räckte honom bar 

en handske av brunt skinn med en 

bred krage. Han stod litet och såg 

på den handskkragen. Den gav han

den en sådan säkerhet och djärvhet 

och elegant självständighet, att han 

nästan litet förlägen tog den i sin. 

Han förnam dess form som ett 

avvisande. Den tillhörde en kvinn

lig riddare, en fru utan man, en re

gerande drottning. 

Utan att tala följdes de åt den 

korta vägsträckan till stationen. Först 

på perrongen vände hon sig mot ho
nom. 

— Jag har under tjugu år vant 

mig vid ensamheten, sade hon utan 

inledning. — Hon sàç fast på honom : 

— Jag tror, att jag behöver tjugu år 

för att vänja sig av med den igen. 

Han svarade icke. Han log litet 

förläget. Hennes väsen nu verkade 

på honom som skarpa knivar. 

Men då hon stod i kupéfönstret 

och lutade sig ut, göt hennes blick 

än en gång sfitt värmande solsken 
över hans ansikte. 

Hon ryckte hastigt av sig handsken 

och räckte honom sin bara hand. 

De' va' fur, 
att ja^ hade 
ett 
vaxduk-s-

förkiäder 

a nu 

GÖTEBORGS LINOLEUM MAGASIN 
PETERAFRANZE.N & Cs 

K,UNGl_ HOFL 
KUNGSPOBTSPL Z TEL : 30Ç5.82.00.19939 
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Salonskor 
Tofflor 
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Herkules Skodon \ 
I Kungsgatan 45. Tel. 1900 • 
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Pälsvaror 

Morgon/ ockar 

Regnkappor 

Strandkoftor 

Underkjolar 

Stort urval. Låga priser. 

P R E S E N T K O R T  

Värdefull Hedersgåva! 
Ett primi Quid- eller Silverur, Urked > 

Kikare eller Glasögon av högsta kvalitt 

från förnämsta fabrik, erhålles till ett hum2nj 

bil:igt pris vid besök hos John Wallb 
Södra Hamngatan 13 (mitt emot Museum)' 

Blomsterhandeln "Primula" 
rekommenderas! 

Storgatan 11. Tel. 20822 

V a x d u k  (t' i v 

&  R e s e f f e k t e r  

Bäst och billigast 

Linoleumbolaget 
Jönsson, Frändberg & C.o 

Tel. 202 33 

NAR NI FUNDERAR 
över vad ni skall ge bort i 

cl 

så kom ihåg, att ett prenu» 
merationskvitto för 1923 på 

Kvinnornas Tidning 

är en lämplig gåva. 

Tidningen kommer till vederbörande 
varje söndag året runt som en 
påminnelse om er! 

Pris: Helår kr. 6:—, halvår kr. 3:50. 

— Kommer du ihåg, att du kallade 

mig Sulamith? sade hon. 

Tåget satte sig i rörelse. Han följ

de efter med några snabba steg. — 

Kom ihåg, sade han upp mot fön

stret — kom ihåg — om du skiftar 

håg — 

Hon lyfte handen till en vinkning. 

Så gled tåget ut från stationen och 

sköt fart. Hjulens stötar mot sken

skarvarna hamrade en entonig melodi 

in i hennes öra: 

-— Imperfektum. — Imperfektum. 

— Imperfektum, sade de. 

Nyheter irån Orienten. 

"sJWI ® lim fi I 
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Kaffe i im. gammalsilverskrin- och burkar. 
Ett Gott kaffe! En Praktisk hushållsask! 

Den bästa julklappen! 
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göres uppmärksamma på vårt stora urval i moderna 

Herrekiperingsartiklar 
0 0 

TORGGAT. 22-24 «STROMSöqtébö^ ^ 

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

nöjen. 

Teater rr 

stZb' 
Saiadären. 
^ \,re akter av E. Ka'man. 

0pere t  bi 1 30 Billigt t smat l"e :  

C«^astu^tin"a"-

:orensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8 

Hittebarnet 

orros inackorderingar. 
S000' Söndag kl. If 

Bil igneismaiine^ 

fill namaskus. 

Xhirdbz 

Rinça möda — 

storartat r&suftat, 

då Ni tvättar med Tomtens Tvätt
pulver enligt bruksanvisningen 

på paketet. 

foT3̂ ÄTEim 
Varje a'ton 

33,333 

Söndag kl. 1-30 _ 

Löpare 

»Gubbens» 
k o n s e r v e r  
rekommenderas. 

Specialiteter: 

Gubbens egen Ostron-
anjovis 

Gubbens Kalasbullar 

TILL JULEN! 
Passande Julklappar. 

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

lande eller tillskriv 
A.-B« NADCO, GÖTEBORG. 

Ännu en gång — Olgas begrav

ningsdag — stod hon vid grindarna 

:om genast öppnades av den gamle 

mannen med orden : "Stig på, stig 

å, jag har fått befallning, att om 

ekan som gråter kommer, så skall 

hon ha så många rosor hon orkar 

bära." 
Det är för alla dessa rosor, för de 

tröstande orden och de torkade tå-

arna "flickan som gråter" äntligen 

får tillfälle säga sitt så länge och så 

djupt kända tack. 
F rigga Carlberg. 

Drick 

Lundgrens 

= Théer = 

AKTA 

CEYLON 

^jv^Treatern. 
Varje afunkl. 8:_ 

- _a raina sanningen. 

IJULXtÉÄTERN' 
U Varie afton kl. 8 e. m.: 

Mi„da9en -en 27 August-

Söndag två förest, kl. 7 o. 9. 

Söndag kl. 1.30 Mâtiné: 

EN PIGÄ BLAND PIGOR. 

nninDiuri 
Göteborgs största och 
mest pop-Jlära filmteater 

De förnämsta programmen 
frän världens största film-
Institut och alltid den mest 
konstnärligt utförda musik 

Södra Vâ g en 6~ GÖTEBORG-Tel. 16570 

Espri, 
utsökt vackra, från 65 öre. 

Sidenband 
i olika firger och kvalitéer. 

Blommor 
i alla nyanser. 

Goda kvalitéer. Billiga priser. 

Kerstin Lindahls 

BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

V I D  D Ö D S F A L L  
Ring 3623 eller 14090 

C. L. Schmidts Begratningsbyrå 
21 Kungsgatan 24. Göteborg. 

Anordnar allt till begravning hörande på er
känt bästa sätt till ytterst billigt arvode. Soli
daste och vackraste likkistor och svepningar. 

Systma på Liseberg. 
Av Frigga Carlberg. 

Detta är icke avsett att vara en an

mälan, ännu mindre en recension av 

boken med ovanstående namn — 

den talar för sig själv för varje gö

teborgare som älskar kulturhistoria, 

och det gör väl varje människa med 

någorlunda allmänbildning. Liksom 

man gärna ut och in vill lära känna 

den vän man lever samman med, 

även hennes forntid, så bör man 

även ut och in lära känna det sam 

hälle man lever i och kallar sitt. 

För att känna och första dess nutid, 

hoppas på och arbeta för dess fiam-

tid är det av vikt att känna dess 

forntid -— så lär man sig skänka 

alla tre tidsskiftena sin kärlek. 

I denna vackra levnadsteckning 

av "Systrarna,,-på Liseberg" finns 

ett stycke kvinnosakshistoria, vemo

dig och gripande, men kanske ofatt

bar för en stor del av vår nutida 

ungdom. 
Låt oss gå tillbaka i tiden några 

tiotal år. Liseberg står i sommar

prakt, lindarna dofta och blomster

rabatterna lysa i alla regnbågens 

färger. Utanför de vita trädgåi ds-

grindarna står en ung kvmna och sei 

med längtande blickar inåt härlig

heten. Så har hon stått där varje 

dag under flera veckor. Efter någ

ra minuter går hon tillbaka m i hu

set mitt emot, Ultorp, f. t. upplåtet 

till folkskola och bebott av den unga 

lärarinnan och hennes mor. 
Den förra har länge varit klen och 

TAPISSERI 
detalj 

ö. Hamng. SI. I tr. 

iNlABl 
Fardlgsydda lämpliga 

ULUAFFAR 

M O D"E -
SALONG 

•har ej kunnat lämna sängen sedan 

maj månad. Hon är endast 22 ar och 

vett att döden snart skall komma. 

Den gamla modern pysslar om hen

ne och läser högt ur bibel och 

salmlbok. Flickan vid grinden är 

den sjukas kusin, vilken som nygift 

flyttat till den stora staden och kän

ner sig mycket ensam. .När den sju

ka somnat, smyger hon sig helst ut 

och då till Lisebergsgrindarna i hopp 

att få se en skymt av — Emily 
Nonnen. 

Hon hade ju varit lycklig 

nog att få tillfälle läsa "Guds 

öga vakar" och "Rubinringen 

och tänk ! om hon finge den stora 

lyckan att se författarinnan själv. 

Hon hade en gång frågat modern om 

henne och fått ett mycket avvisan

de svar: "Mamsell N. skrev ihop 

romaner!" En dom som avskiäckte 

från vidare frågor men ej minska

de intresset — tvärtom. 
Den gamle mannen som bodde i en 

av stugorna vid grindarna, måtte ha 

läst längtan i hennes ögon och erbjöd 

henne en gång att stiga in i trädgår 

den. 
På hennes fråga, om fröknarna ej 

skulle misstycka, svarade han att de 

ej voro hemma och att de visst skul

le tillåta henne gå där, "då det väl 

inte var så roligt att ständigt sitta 

hos en sjuk." 

Så slog äntligen befrielsetimmen 

— den sjukas hand hade kallnat i 

vännens och denna smög sig däri

från till sin kära tillflykt, Lisebergs 

trädgård. Antagligen skymde tårar 

blicken, ty hon märkte ingen, förrän 

:n hand lades på hennes skuldra och 

en vänlig röst sade: "Vad är det 

som är så svårt? 

Det var Emily Nonnen själv ! — 

När hon talat om sin kusins och 

barndomsväns död — hur ung hon 

var och hur mycket hon lidit, sade 

len andra, med ett tonfall så fullt 

av medlidande att det aldrig gått ur 

den lyssnandes minne: "hör den 

som lidit mycket, är döden den allra 

bästa vännen. — Nu skall vi plocka 

rosor och pryda henne med. Vän

ta litet." .. Så kom hon ut igen med 

en trädgårdssax och plundrade 

de stora buskarna vid trappan. 

"Kom och plocka fler när de viss

nat", var den vänliga avskedshäls

ningen. Nu skymde inga tarar läng

re blicken. 

\ " M i n  F r ö k e n " .  

Det är endast i mina tankar hon 

kallas så. 
1 verkligheten är hon annars icke 

alL .t in, utan ett stort, välsorterat 

établisemer.t froken. Och, dä .IO' 
står, en trappa upp bakom en bro
ie g di.-k i er stor affär v • en av 

våra största f?lor, är hon idut'fit t 
en fröken en butik. Närhcist ja.u 

hör någon klaga över våra butiks

biträdens vrånghet och ohövlighet, 

tänker jag därför också: 
— Något sådant skulle aldrig "min 

fröken" ha gjort. Hon är alltid ar

tig, vänlig, hjälpsam. Hon förstår 

alltid vad man talar om, ooh söker 

alltid fram vad man begär, även om 

det skulle ske ur lagrets mörkaste vrå. 

Ingen människa kan mindre sky be
sväret. Och allt sker så lätt och tyst 

och behändigt, att man icke ens mär

ker, att det är något besvär. 
Därtill är hennes väsen så mjukt 

och naturligt blitt, att man glömmer 

bort, att man står i en butik. Man 

kunde lika gärna föra denna konver-
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sation i en salong med vilken ung 

dam som helst i besittning av god 

smak och vägledande kunskaper inom 

galanteribranschen. Och finner man 

händelsevis en sak för dyr, så börjar 

hon ej att högdraget betrakta ens 

skor och demonstrativt padka in, lik

som vore man en usling, spm tänkte 

röva disken, utan hon bara 1er, föi-

•  H E L A N D E R S  •  
ångrostade 

V K A F F E  f 
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I Rosenhof. 
Ro man av Luise Westkirch. 

översättning av —B. 

2. 

han 

God 
Tack!" 

sa-God afton, fröken Lippert", 
k'" därvid. 

afton, herr Wieprandt. 

'f>n löste högmodigt sin arm ur Hi 

,ans £rePP. så fort hon åter stod 
fast. 

Det 
t 

ken L 

ar 

•'ppert!' 
Därom 

"Al Iva 

sorgiligt att en så ung 

ögon, frö-lam redan liar så klena 

v'et jag ingenting' 

'varsamt talat, ni borde kon-
bUitera •• 
!>a L °Sonläkare. 1 söndags 

0n|serten i Stadsträdgården 

tätt förbi er, t. o. m. fle-

n; tillät mig att akt-

fråif DHt hälsa pâ den lilla töse" 
Josenhof, som brukade leka 

'trök 
ra gång 
nitii 

;er. 

med mig vid brunnen. Men hennes 

svaga ögon förmådde inte känna 

igen mig." 
Lisa Lippert hade stannat och 

såg honom rakt i ansiktet, orädd 

och trotsig. 
"Kanske, herr Wieprandt, ville 

hon inte se, varken då eller nu. 

Kanske glömmer jag helst vara 

barn al ek ar." 
"Ja, i jämförelse med de nobla 

herrar, hon går i sällskap med, du-
crer förståis inte en vanlig smedge-

fäll." , .. 
Lisa drog sina högvälvda ogon-

bryn ännu mer i höjden, odh detta, 

jämte de något långa ögonlocken, 

gav ansiktet ett ytterst hogmodigt 

uttryck. 
"Förnämheten spelar just inte 

någon så stor roll för mig, herr 

Wieprandt. Men hos dem jag skalll 

umgås med, håller jag mydket styvt 

på hedern." 
Blodet rusade upp i ynglingens 

magra, bleka ansikte. Han ställde 

sig direkt i flickans vag. 
"Vad skall detta betyda, fröken 

Lippert? Tvivlar ni kanske på min 

heder? Det går för långt. Det tål 

icke ens jag inte — aiv ingen 

från ett kvinnfolk." 
Hon ryckte på axlarna. 
"Tag ni saken lugnt, den är helt 

enkel. Då någon står ensam som 

jag, och vill fram i världen, ut från 

Roisenlhof, så måiste main hålla sig 
uppe. Och på den väg, där ni råkat 

in sedan grälet med er egen far, 
med det liv, som ni sedan desis for, 

mecl det umgänge, där ni trivs 

herr Wieprandt, skall jag tala rent 

ut? Med allilt detta kan ni inte ta 

illa upp, att jag just inte anser det 

för någon ära att vara bekant med 

er, och att jag ber er för framtiden 

att icke slösa bort era hälsningar 

på mig." 
Hon böjde knappt märkbart pa 

huvudet och gick förbi honom med 

hållningen hos en furstinna, ^ så 

stolt, att han icke vågade kvar.hålla 

henne. Först då hon försvunnit i 

huset med blommorna i fönstren, 

Dröt hans vrede ut, en hämdlysten, 

vanmäktig vrede. 
"Så må f—n ta henne, den för

bannade, högfärdiga nippertippan. 
Och han silog knytnäven i ett ax-

vinfaten, så det dånade. 

Som ett eko iljöd från dörren till 

Pothoffs källare ett lätt hånskratt. 

I dörröppningen stod en ung kvin

na; hon var exotiskt, tattaraktigt 

skön. Tunga, blåsvarta flätor, som 

hade halkat på sned, gåvo huvudet 

ett oordentligt utseende. Under en 

låg panna glödde under tunga 

ögonfransar ett par glänsande sten

kolssvarta ögon. Snövita tänder 

blixtrade fram mellan duinkeflröda, 

fulla läppar. Ansiktet var lika egen

domligt isom skönt; det var blekt 

som marmor och stelt som mar
mor. Med en maklig rörelse som 

en Jäjoninna sträckte hon sina lem

mar ocih kastade den vänstra ar

men över huvudet. Hennes skrynk

liga eldröda sidenblus hade en \id 
ärm, som gled tillbaka ooh blottade 

en arm, som på en antik staty. He

la gestalten såg ut som en staty, 
där hon lutade sig mot dörrposten. 

Det var Julia Ritter, ' Svarta Ju

lia", uppasserska i Pothoffs källa

re. Lokalens stamgäster hade gi-

git henne öknamnet .Marmorbru

den". 
Vid klangen av skrattet vände sig 

Paul Wieprandt vredgad om, odh 

hans vrede förminskades icke, då 

han såg, vem so-m skrattade. 
"Gör du narr av mig, ditt av-

skum?" 
"Ni behöver då inte gå i kyrkan 

på söndag, herr Wieprandt, en pre

dikan har ni minsann redan fått 

till livs, och en som var rörande. 

"Håll mun." 
"Äh, ni har minsann förtjänat 

det, en så grann karl som ni att 

ränna efter en sådan där högfärds

prinsessa." 
"Det rör dig inte! Sköt dig 

själv, bara." 
"Som om där inte funnes andra 

flickor i världen!" 
"Sådana som du' kanske?" 
"Vem vet? — Kanske jag tyc

ker om dig? Du vet, att jag tycker 

minsann inte om vem som hälst. 
"Men jag tycker inte om dig." 
Åter ljöd det sällsamt retande 

skrattet. Svarta Julia tog ur sitt 

bälte en präktig röd kamelia — det 

var en gåta, huru den förirrat sig 

ned i Pothoffs fuktiga källare. — 

Me l ett välriktat kast slungade hon 

den rakt i ansiktet på den unge 

mannen. 

10 LINNÉGATAN 10 

Han uppfångade blomman och 

kastade den tillbaka utan skymten 

av ett leende i sitt bisitra anisikte. 

"Jag vill vara i fred, nu odh all

tid. Hör du?" 
Men Julia skrattade alltjämt, 

orädda ooh oblyga sågo hennes 

stenko-Isögon djupt i hans. 
"Ack ja, den blonda markattan 

har ju just predikat över ditt um

gänge. Åh, din dumbom! Du kom

mer ändå en gång till Svarta Ju

lia." 
Paul svarade icke. Med en otå

lig rörelse vände han ryggen åt 

henne odh gick med långa steg mot 

bakvägen från Rosenhof, som for

de ned till floden. 

II. 

Lisa Lippert hade icke vridit på 

huvudet eller sett åt Paul. Med en 

kort hälsning gick hon förbi baro

nen i hans lilla trädgård ooh steg 

uppför trappan till andra våningen. 

Fönstren där hade vita gardiner, 

som fläktade bakom blommande 

krukväxter. Hon giök emellertid 

icke in i familjekoket, som vette 

åt Rosenhof, utan i sin egen lilla 
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frimodigt in i hans ögon -— ett så

dant agg till dig, att jag tänkte, att 
jag aldrig skulle kunna förlåta dig. 

Han såg undrande på henne. — 

Men det var tio år därefter, sade 

han. 
Hon rynkade ögonbrynen. — Spe-

lai det någon roll? sade hon kort. 

Men i nästa ögonblick var hennes 

röst åter mild och hon log litet. — 

Det var för det, att jag ända från 

inin barndom betraktat dig som min, 
förstår du. 

Det var tyst en liten stund. 

— Men varför — varför fick du 

henne icke, frågade hon vekt och la

de sin hand över hans. 
Han såg henne leende in i ansik

tet och höll fast hennes hand : — Det 

var nog för det, att jag var din. 

Hon rynkade åter ögonbrynen. 

— Den unga damen önskade sig 

en page, tillade han, men jag har en

dast en drottning. 
Det röda ljusskenet föll åter över 

hennes ansikte och mildrade dess 

drag. Detta gamla smeknamn rörde 

vid strängar, som länge, länge varit 

orörda, och som nu till hennes för

våning gåvo en klingande ton. 

— Jag tror, att du aldrig har ve

tat, hur mycket jag höll av dig, sade 

hon. 
Han höll hennes hand i ett fast 

grepp. 

— Jag har över huvud taget al

drig vetat, att du höll av mig, sade 

han med ett leende. 

Hon höjde häftigt huvudet: — 

Nej, jag har nog tänkt, att du våren 

av dem, som man måste ropa det in 

örat på, sade hon kort. 

Han bildade en ropare av sin hand. 

— Kom ! ropade han. 

Hon log. — Vet du, varför vi kan 

sitta och tala om allt det här nu, frå

gade hon och drog lugnt handen till 

sig. •— Det är därför att det tillhör 

en förfluten tid — det är imperfek-

tum. — Det nuvarande, presens, ver

kar så förlamande ! — Hon log åter. 

Det är icke svårt att säga : jag äl

skade — du älskade — han älskade. 

— Du har dock inte sagt det, an

märkte han skämtsamt. 

Hon höjde på ögonbrynen: — Du 

är således en av dem, som man måste 

i"opa det till ! — T ror du det kunde 

falla mig in att dölja det, tillade hon 

plötsligt, nästan skarpt. 

— Le ! bad han leende. 

Hon skrattade. 

— Just så! utbrast han förtjust 

och böjde sig fram. Så log Sula-

mith i sin vingård — men när 

du skrattar skarpt, går det som en 

kniv genom mitt huvud. 

Hon såg på honom. — Så log Sit-
lamith i sin vingård, upprepade hon 

långsamt och förundrad — ja — men 

— du! Sådana ord sade du aldrig 

förr — du var ju stum. Stum som 

en fisk ! 

— Kanhända har jag förändrat mig 

till min fördel , undrade han. 

-—Nej, svarade hon, det är — 

det är för att det är efteråt. Efteråt 

kan man säga allt möjligt. 

— Situationen är i hög grad pre

sens, försvarade han sig. 

Hon log. — Men känslan är im-

perfektum, förklarade hon triumfe

rande. Eljes skulle du aldrig, aldrig, 

aldrig ha kunnat säga det. 

— Nej, vi grälade nog mest, med

gav han. 

— Alltid! bekräftade hon. Hur 

vi bytte ord ! 

— Ja, alltför många — 

Vet du vad, sade hon, då de 

hade superat och åter sutto vid sitt 

vin i det karga rummet med det mil

da röda skenet. — Vet du — jag har 

i själva verket aldrig varit så alldeles 

på det klara med, att allting är bra 

som det är — som jag är nu. 
— Inte häller jag, medgav han och 

log litet. Jag har till och med ibland 

tyckt att det varit riktigt förbistrat 

uselt. 
Hon skakade på huvudet. — Nej, 

men icke så bra som nu. Jag 

vet icke — kanhända har inga grä

lat så mycket som vi — men vi har 

det dock gott tillsammans. Vi äro 

i alla fall vänner när vi träffas. 

— la, en gång vart tjugonde år, 

sade han. 
Hon log litet, reste sig och gick 

bort till fönstret och såg ut på den 

öde vägen. 
— Är det icke tillräckligt, sade hon 

därbortifrån — eller nästan tillräck

ligt? — Vi behöva ju endast träffas 

för att veta — 
Han kom bort till henne : — För 

att veta vad? 
Hon tvekade ett ögonblick. — För 

att veta, att vi har — — — 
Hon ville vända sig bort från ho

nom, från den frågande blicken i 

hans ögon, men han hade tagit henne 

i sina armar 

Med händerna mot hans bröst 

tryckte hon honom lätt tillbaka. 

— Å nej ! bad hen -— vi två kan 

ju inte — vi kan inte — 
— Vi kan inte låta bli, sade han. 

Efter en stund höjde hon huvudet. 

Hennes ögon strålade och värmde, 

de smala läpparna voro skälvande och 

mjuka som hos ett barn. 

— Vi skulle gräla, så att folk skul

le tala om det, sade hon nästan kla

gande. 

Han pressade hennes händer mot 

sin mun : — Vi skulle älska, sä att 

folk skulle tala om det, viskade han. 

Hon stod i "Prinsens" hall, då han 

kom för att hämta henne. Bredvid 

henne stod en elegant resväska. Hon 

stödde sig på ett paraply, smalt och 

smidigt som ett ridspö, vilket lätt 

böjde sig under trycket av hennes 

hand. 

Hennes ögon voro klara och lugna, 

linjen där hennes läppar möttes så 

fast och skarp som ett streck. 

Den hand hon räckte honom bar 

en handske av brunt skinn med en 

bred krage. Han stod litet och såg 

på den handskkragen. Den gav han

den en sådan säkerhet och djärvhet 

och elegant självständighet, att han 

nästan litet förlägen tog den i sin. 

Han förnam dess form som ett 

avvisande. Den tillhörde en kvinn

lig riddare, en fru utan man, en re

gerande drottning. 

Utan att tala följdes de åt den 

korta vägsträckan till stationen. Först 

på perrongen vände hon sig mot ho
nom. 

— Jag har under tjugu år vant 

mig vid ensamheten, sade hon utan 

inledning. — Hon sàç fast på honom : 

— Jag tror, att jag behöver tjugu år 

för att vänja sig av med den igen. 

Han svarade icke. Han log litet 

förläget. Hennes väsen nu verkade 

på honom som skarpa knivar. 

Men då hon stod i kupéfönstret 

och lutade sig ut, göt hennes blick 

än en gång sfitt värmande solsken 
över hans ansikte. 

Hon ryckte hastigt av sig handsken 

och räckte honom sin bara hand. 

De' va' fur, 
att ja^ hade 
ett 
vaxduk-s-

förkiäder 

a nu 
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så kom ihåg, att ett prenu» 
merationskvitto för 1923 på 

Kvinnornas Tidning 

är en lämplig gåva. 

Tidningen kommer till vederbörande 
varje söndag året runt som en 
påminnelse om er! 

Pris: Helår kr. 6:—, halvår kr. 3:50. 

— Kommer du ihåg, att du kallade 

mig Sulamith? sade hon. 

Tåget satte sig i rörelse. Han följ

de efter med några snabba steg. — 

Kom ihåg, sade han upp mot fön

stret — kom ihåg — om du skiftar 

håg — 

Hon lyfte handen till en vinkning. 

Så gled tåget ut från stationen och 

sköt fart. Hjulens stötar mot sken

skarvarna hamrade en entonig melodi 

in i hennes öra: 

-— Imperfektum. — Imperfektum. 

— Imperfektum, sade de. 

Nyheter irån Orienten. 

"sJWI ® lim fi I 

MQMfcSåMa = 

Kaffe i im. gammalsilverskrin- och burkar. 
Ett Gott kaffe! En Praktisk hushållsask! 

Den bästa julklappen! 

1 

i 

f 

göres uppmärksamma på vårt stora urval i moderna 

Herrekiperingsartiklar 
0 0 

TORGGAT. 22-24 «STROMSöqtébö^ ^ 

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

nöjen. 

Teater rr 

stZb' 
Saiadären. 
^ \,re akter av E. Ka'man. 

0pere t  bi 1 30 Billigt t smat l"e :  

C«^astu^tin"a"-

:orensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8 

Hittebarnet 

orros inackorderingar. 
S000' Söndag kl. If 

Bil igneismaiine^ 

fill namaskus. 

Xhirdbz 

Rinça möda — 

storartat r&suftat, 

då Ni tvättar med Tomtens Tvätt
pulver enligt bruksanvisningen 

på paketet. 

foT3̂ ÄTEim 
Varje a'ton 

33,333 

Söndag kl. 1-30 _ 

Löpare 

»Gubbens» 
k o n s e r v e r  
rekommenderas. 

Specialiteter: 

Gubbens egen Ostron-
anjovis 

Gubbens Kalasbullar 

TILL JULEN! 
Passande Julklappar. 

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

lande eller tillskriv 
A.-B« NADCO, GÖTEBORG. 

Ännu en gång — Olgas begrav

ningsdag — stod hon vid grindarna 

:om genast öppnades av den gamle 

mannen med orden : "Stig på, stig 

å, jag har fått befallning, att om 

ekan som gråter kommer, så skall 

hon ha så många rosor hon orkar 

bära." 
Det är för alla dessa rosor, för de 

tröstande orden och de torkade tå-

arna "flickan som gråter" äntligen 

får tillfälle säga sitt så länge och så 

djupt kända tack. 
F rigga Carlberg. 

Drick 

Lundgrens 

= Théer = 

AKTA 

CEYLON 

^jv^Treatern. 
Varje afunkl. 8:_ 

- _a raina sanningen. 

IJULXtÉÄTERN' 
U Varie afton kl. 8 e. m.: 

Mi„da9en -en 27 August-

Söndag två förest, kl. 7 o. 9. 

Söndag kl. 1.30 Mâtiné: 

EN PIGÄ BLAND PIGOR. 

nninDiuri 
Göteborgs största och 
mest pop-Jlära filmteater 

De förnämsta programmen 
frän världens största film-
Institut och alltid den mest 
konstnärligt utförda musik 

Södra Vâ g en 6~ GÖTEBORG-Tel. 16570 

Espri, 
utsökt vackra, från 65 öre. 

Sidenband 
i olika firger och kvalitéer. 

Blommor 
i alla nyanser. 

Goda kvalitéer. Billiga priser. 

Kerstin Lindahls 

BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

V I D  D Ö D S F A L L  
Ring 3623 eller 14090 

C. L. Schmidts Begratningsbyrå 
21 Kungsgatan 24. Göteborg. 

Anordnar allt till begravning hörande på er
känt bästa sätt till ytterst billigt arvode. Soli
daste och vackraste likkistor och svepningar. 

Systma på Liseberg. 
Av Frigga Carlberg. 

Detta är icke avsett att vara en an

mälan, ännu mindre en recension av 

boken med ovanstående namn — 

den talar för sig själv för varje gö

teborgare som älskar kulturhistoria, 

och det gör väl varje människa med 

någorlunda allmänbildning. Liksom 

man gärna ut och in vill lära känna 

den vän man lever samman med, 

även hennes forntid, så bör man 

även ut och in lära känna det sam 

hälle man lever i och kallar sitt. 

För att känna och första dess nutid, 

hoppas på och arbeta för dess fiam-

tid är det av vikt att känna dess 

forntid -— så lär man sig skänka 

alla tre tidsskiftena sin kärlek. 

I denna vackra levnadsteckning 

av "Systrarna,,-på Liseberg" finns 

ett stycke kvinnosakshistoria, vemo

dig och gripande, men kanske ofatt

bar för en stor del av vår nutida 

ungdom. 
Låt oss gå tillbaka i tiden några 

tiotal år. Liseberg står i sommar

prakt, lindarna dofta och blomster

rabatterna lysa i alla regnbågens 

färger. Utanför de vita trädgåi ds-

grindarna står en ung kvmna och sei 

med längtande blickar inåt härlig

heten. Så har hon stått där varje 

dag under flera veckor. Efter någ

ra minuter går hon tillbaka m i hu

set mitt emot, Ultorp, f. t. upplåtet 

till folkskola och bebott av den unga 

lärarinnan och hennes mor. 
Den förra har länge varit klen och 

TAPISSERI 
detalj 

ö. Hamng. SI. I tr. 

iNlABl 
Fardlgsydda lämpliga 

ULUAFFAR 

M O D"E -
SALONG 

•har ej kunnat lämna sängen sedan 

maj månad. Hon är endast 22 ar och 

vett att döden snart skall komma. 

Den gamla modern pysslar om hen

ne och läser högt ur bibel och 

salmlbok. Flickan vid grinden är 

den sjukas kusin, vilken som nygift 

flyttat till den stora staden och kän

ner sig mycket ensam. .När den sju

ka somnat, smyger hon sig helst ut 

och då till Lisebergsgrindarna i hopp 

att få se en skymt av — Emily 
Nonnen. 

Hon hade ju varit lycklig 

nog att få tillfälle läsa "Guds 

öga vakar" och "Rubinringen 

och tänk ! om hon finge den stora 

lyckan att se författarinnan själv. 

Hon hade en gång frågat modern om 

henne och fått ett mycket avvisan

de svar: "Mamsell N. skrev ihop 

romaner!" En dom som avskiäckte 

från vidare frågor men ej minska

de intresset — tvärtom. 
Den gamle mannen som bodde i en 

av stugorna vid grindarna, måtte ha 

läst längtan i hennes ögon och erbjöd 

henne en gång att stiga in i trädgår 

den. 
På hennes fråga, om fröknarna ej 

skulle misstycka, svarade han att de 

ej voro hemma och att de visst skul

le tillåta henne gå där, "då det väl 

inte var så roligt att ständigt sitta 

hos en sjuk." 

Så slog äntligen befrielsetimmen 

— den sjukas hand hade kallnat i 

vännens och denna smög sig däri

från till sin kära tillflykt, Lisebergs 

trädgård. Antagligen skymde tårar 

blicken, ty hon märkte ingen, förrän 

:n hand lades på hennes skuldra och 

en vänlig röst sade: "Vad är det 

som är så svårt? 

Det var Emily Nonnen själv ! — 

När hon talat om sin kusins och 

barndomsväns död — hur ung hon 

var och hur mycket hon lidit, sade 

len andra, med ett tonfall så fullt 

av medlidande att det aldrig gått ur 

den lyssnandes minne: "hör den 

som lidit mycket, är döden den allra 

bästa vännen. — Nu skall vi plocka 

rosor och pryda henne med. Vän

ta litet." .. Så kom hon ut igen med 

en trädgårdssax och plundrade 

de stora buskarna vid trappan. 

"Kom och plocka fler när de viss

nat", var den vänliga avskedshäls

ningen. Nu skymde inga tarar läng

re blicken. 

\ " M i n  F r ö k e n " .  

Det är endast i mina tankar hon 

kallas så. 
1 verkligheten är hon annars icke 

alL .t in, utan ett stort, välsorterat 

établisemer.t froken. Och, dä .IO' 
står, en trappa upp bakom en bro
ie g di.-k i er stor affär v • en av 

våra största f?lor, är hon idut'fit t 
en fröken en butik. Närhcist ja.u 

hör någon klaga över våra butiks

biträdens vrånghet och ohövlighet, 

tänker jag därför också: 
— Något sådant skulle aldrig "min 

fröken" ha gjort. Hon är alltid ar

tig, vänlig, hjälpsam. Hon förstår 

alltid vad man talar om, ooh söker 

alltid fram vad man begär, även om 

det skulle ske ur lagrets mörkaste vrå. 

Ingen människa kan mindre sky be
sväret. Och allt sker så lätt och tyst 

och behändigt, att man icke ens mär

ker, att det är något besvär. 
Därtill är hennes väsen så mjukt 

och naturligt blitt, att man glömmer 

bort, att man står i en butik. Man 

kunde lika gärna föra denna konver-

m 

AKTA 

K I N 

Utvalda frän de finaste och förnämsta the 
planlagerna på Ceylon och i Kina, hava de 

en utmärkt fin och delikat arom samt 
garanteras rena och oförfalskade. 

JAMES LUNDGREN & C». 
GÖTEBORG 

Sveriges största och förnämsta théfirma. 

Rikstelefoner 829, 4319. 

Telegramadress: JAMES, Göteborg. 

Etablerad 1888. 

sation i en salong med vilken ung 

dam som helst i besittning av god 

smak och vägledande kunskaper inom 

galanteribranschen. Och finner man 

händelsevis en sak för dyr, så börjar 

hon ej att högdraget betrakta ens 

skor och demonstrativt padka in, lik

som vore man en usling, spm tänkte 

röva disken, utan hon bara 1er, föi-

•  H E L A N D E R S  •  
ångrostade 

V K A F F E  f 
är i smak och arom 

oöverträffat 

Damtröior och Damkombination 

"Svanmärket" ar Kvalitetsmärket 

förnämsta Schweizer fabrikat 

T R Ö J O R  
m,nimm iiiiiimiiiiuiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii»i!ii»iiin''»M»',Hlll,llummm,mm,,",,l"HH"1 

med nyB/ eleganta spetsmonferingar 

Bomull •••/•• trån 2 25 

frân 3 25 

m b i n a t i o n  

Överlägsna Passmodeller 

Elegantaste Nyheter: 

Guld 

Silver 
o. Col. Brocad 

för Dam 
Hattar 
Skor m. 
Väskor 

m. 

V 

Alla moderna färger 

Panc-Sammet samt Silke Mocca, 
Duvetell, Silke Felb. 

Silke Plysch, Matlassé för 

DAMHATTAR sortiment. 

Smide ma m, Keramik,Väf nåder 
Bese utställningen 

SÖDRA HAMNGATAN 45 

KONSTSLÖJDEN 

Bomull . 

Ylle . . • 

. . . från 5.25 

. . . från 7.00 

S e  S k y l t f ö n s t r e t !  

bästa tvättmedlet 
na och ömtåliga kläder 

Gummans Flingor 

A. JÖNSSON & Co. 
SPECIALAFFÄR för TRICOTVAROR 

50 KUNGSGATAN 50 

(Med ensamrätt för Sverige. Eftertryck 

ej tillåtet). 

I Rosenhof. 
Ro man av Luise Westkirch. 

översättning av —B. 

2. 

han 

God 
Tack!" 

sa-God afton, fröken Lippert", 
k'" därvid. 

afton, herr Wieprandt. 

'f>n löste högmodigt sin arm ur Hi 

,ans £rePP. så fort hon åter stod 
fast. 

Det 
t 

ken L 

ar 

•'ppert!' 
Därom 

"Al Iva 

sorgiligt att en så ung 

ögon, frö-lam redan liar så klena 

v'et jag ingenting' 

'varsamt talat, ni borde kon-
bUitera •• 
!>a L °Sonläkare. 1 söndags 

0n|serten i Stadsträdgården 

tätt förbi er, t. o. m. fle-

n; tillät mig att akt-

fråif DHt hälsa pâ den lilla töse" 
Josenhof, som brukade leka 

'trök 
ra gång 
nitii 

;er. 

med mig vid brunnen. Men hennes 

svaga ögon förmådde inte känna 

igen mig." 
Lisa Lippert hade stannat och 

såg honom rakt i ansiktet, orädd 

och trotsig. 
"Kanske, herr Wieprandt, ville 

hon inte se, varken då eller nu. 

Kanske glömmer jag helst vara 

barn al ek ar." 
"Ja, i jämförelse med de nobla 

herrar, hon går i sällskap med, du-
crer förståis inte en vanlig smedge-

fäll." , .. 
Lisa drog sina högvälvda ogon-

bryn ännu mer i höjden, odh detta, 

jämte de något långa ögonlocken, 

gav ansiktet ett ytterst hogmodigt 

uttryck. 
"Förnämheten spelar just inte 

någon så stor roll för mig, herr 

Wieprandt. Men hos dem jag skalll 

umgås med, håller jag mydket styvt 

på hedern." 
Blodet rusade upp i ynglingens 

magra, bleka ansikte. Han ställde 

sig direkt i flickans vag. 
"Vad skall detta betyda, fröken 

Lippert? Tvivlar ni kanske på min 

heder? Det går för långt. Det tål 

icke ens jag inte — aiv ingen 

från ett kvinnfolk." 
Hon ryckte på axlarna. 
"Tag ni saken lugnt, den är helt 

enkel. Då någon står ensam som 

jag, och vill fram i världen, ut från 

Roisenlhof, så måiste main hålla sig 
uppe. Och på den väg, där ni råkat 

in sedan grälet med er egen far, 
med det liv, som ni sedan desis for, 

mecl det umgänge, där ni trivs 

herr Wieprandt, skall jag tala rent 

ut? Med allilt detta kan ni inte ta 

illa upp, att jag just inte anser det 

för någon ära att vara bekant med 

er, och att jag ber er för framtiden 

att icke slösa bort era hälsningar 

på mig." 
Hon böjde knappt märkbart pa 

huvudet och gick förbi honom med 

hållningen hos en furstinna, ^ så 

stolt, att han icke vågade kvar.hålla 

henne. Först då hon försvunnit i 

huset med blommorna i fönstren, 

Dröt hans vrede ut, en hämdlysten, 

vanmäktig vrede. 
"Så må f—n ta henne, den för

bannade, högfärdiga nippertippan. 
Och han silog knytnäven i ett ax-

vinfaten, så det dånade. 

Som ett eko iljöd från dörren till 

Pothoffs källare ett lätt hånskratt. 

I dörröppningen stod en ung kvin

na; hon var exotiskt, tattaraktigt 

skön. Tunga, blåsvarta flätor, som 

hade halkat på sned, gåvo huvudet 

ett oordentligt utseende. Under en 

låg panna glödde under tunga 

ögonfransar ett par glänsande sten

kolssvarta ögon. Snövita tänder 

blixtrade fram mellan duinkeflröda, 

fulla läppar. Ansiktet var lika egen

domligt isom skönt; det var blekt 

som marmor och stelt som mar
mor. Med en maklig rörelse som 

en Jäjoninna sträckte hon sina lem

mar ocih kastade den vänstra ar

men över huvudet. Hennes skrynk

liga eldröda sidenblus hade en \id 
ärm, som gled tillbaka ooh blottade 

en arm, som på en antik staty. He

la gestalten såg ut som en staty, 
där hon lutade sig mot dörrposten. 

Det var Julia Ritter, ' Svarta Ju

lia", uppasserska i Pothoffs källa

re. Lokalens stamgäster hade gi-

git henne öknamnet .Marmorbru

den". 
Vid klangen av skrattet vände sig 

Paul Wieprandt vredgad om, odh 

hans vrede förminskades icke, då 

han såg, vem so-m skrattade. 
"Gör du narr av mig, ditt av-

skum?" 
"Ni behöver då inte gå i kyrkan 

på söndag, herr Wieprandt, en pre

dikan har ni minsann redan fått 

till livs, och en som var rörande. 

"Håll mun." 
"Äh, ni har minsann förtjänat 

det, en så grann karl som ni att 

ränna efter en sådan där högfärds

prinsessa." 
"Det rör dig inte! Sköt dig 

själv, bara." 
"Som om där inte funnes andra 

flickor i världen!" 
"Sådana som du' kanske?" 
"Vem vet? — Kanske jag tyc

ker om dig? Du vet, att jag tycker 

minsann inte om vem som hälst. 
"Men jag tycker inte om dig." 
Åter ljöd det sällsamt retande 

skrattet. Svarta Julia tog ur sitt 

bälte en präktig röd kamelia — det 

var en gåta, huru den förirrat sig 

ned i Pothoffs fuktiga källare. — 

Me l ett välriktat kast slungade hon 

den rakt i ansiktet på den unge 

mannen. 

10 LINNÉGATAN 10 

Han uppfångade blomman och 

kastade den tillbaka utan skymten 

av ett leende i sitt bisitra anisikte. 

"Jag vill vara i fred, nu odh all

tid. Hör du?" 
Men Julia skrattade alltjämt, 

orädda ooh oblyga sågo hennes 

stenko-Isögon djupt i hans. 
"Ack ja, den blonda markattan 

har ju just predikat över ditt um

gänge. Åh, din dumbom! Du kom

mer ändå en gång till Svarta Ju

lia." 
Paul svarade icke. Med en otå

lig rörelse vände han ryggen åt 

henne odh gick med långa steg mot 

bakvägen från Rosenhof, som for

de ned till floden. 

II. 

Lisa Lippert hade icke vridit på 

huvudet eller sett åt Paul. Med en 

kort hälsning gick hon förbi baro

nen i hans lilla trädgård ooh steg 

uppför trappan till andra våningen. 

Fönstren där hade vita gardiner, 

som fläktade bakom blommande 

krukväxter. Hon giök emellertid 

icke in i familjekoket, som vette 

åt Rosenhof, utan i sin egen lilla 
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I U E V L I G  och I N T R E 5 5 A N T  
F A R S  K A  

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 
morgontidningen 

GÖTEBORGS 8YA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 

FLODIN & UHRBOM 
Järntorget. let. 10212, bost. ankn. 

N I  B L I R  N Ö J D  M E D  

det glänsande resultatetet, om Ni 
putsar koppar och messing med 

Z E L O S  M E T A L L P U T S .  

Vackra Damunderkläder 
Från egen konfektion erbjuda vi en mycket rikhal« 
tig sortering av alla slags moderna damunderkläder. 

Underklänningar, Underkjolar, Garnityr etc. 
allt i högsta kvalitet till särdeles billiga priser. 
Fullständig kollektion utställes i Göteborg 

Teatergatan 22, 3 vån. 
där ordet även upptagas. Illustrerad priskurant säns 
des på begäran. 

Bernhardina Ekman, Efterkravsaffär, 
Redbergsvägen 14, Göteborg» 

stående odh lagom vänligt och säger 
sakta.: 

— ja, det är ju dyra tider ännu. 

Och endast i ̂ tillfredsställelsen över 
att få medhåll i ett känt faktum, var-

Varje förståndig husmoder 

använder 

som undertecknad, när de behöva en 
sak : 

—-Jag går till "min fröken". Då 
v e t  j a g  a t t  j a g  b l i r  n ö j d .  R .  P .  

i hushållet 

ken man prutar eller talar om priset 
mer, utan bara betalar. 

j. En sådan fröken är en skatt för 
jetablissementet. Och i icke ringare 
grad för kunderna. De komina igen 
efter sådant bemötande. Och tänka 

Kärkomna 
Välkomna 

JULKLAPPAR 
U R  G U L D -

SILVER-
Glasögon, Termometrar 
K i k a r e ,  B a r o m e t r a r  

m. m. 

C. A. PATERSON 
(Inneh. C. A. och C. E. PATERSON.) Etabl. 18S0. 
Kungsg. 13t,(hôrnet av Kaserntorget) Tel. 2733. 

Nyutkomna böcker. 
Hågkomster och Livsintryck 

av svenska män ooh kvinnor. Andra 
samlingen. J. A. Lindblads förlag. 

Att läsa personliga minnen helst 
från flydda tider har sin egen charm. 
Man känner sig liksom framför bra
san i barndomshemmet och lyssnar 
med barnets begärlighet. Det behö
ver inte vara någon särskild märkvär
dig händelse för att fängsla den lä
sande, när berättelsen gäller sådana 
personligheter som t. ex. Fredrika 
Bremer, Jenny Lind, Viktor Rydberg, 
Pontus Wikner och Strindberg, om 
vilka man aldrig kan få höra nog. 
Rå deras rika strängaspel lockas all

tid någon ny sträng att vibrera under 
dens hand som haft lyckan att kom

ma dem nära. 
Detta känner man i hög grad när 

man följer Signe Hebbe på hennes 
besök hos Jenny Lind eller när man 
med Fabian Wredes dotter Agathe 
v. Koch bevistar Fredrikas muntra 
släktbjudning med anledning av hen
nes förestående bröllop. Den åldriga 
författarinnan spelar så själv den ena 
rollen i ett litet lustigt skådespel som 
hon skrivit för tillfället. Man tycker 
sig med ens förflyttad 50—60 år till
baka i tiden, i en lugnare miljö och 
bland gladare och lyckligare männi
skor än vår tid kanske kan uppvisa. 
Boken innehåller ej mindre än 42 
skiftande berättelser, ett helt kaleido-
skop. Bland de mera lysande bitarna 
är en skildring av Anna Lenah Elg-
ström från hennes journalisttid, kal 
lad . "Ensam med en penna i Stock 
holm". Redan titeln talar. Ett par 
av de prästerliga minnena må påpe
kas näml. biskop John Personnes 
"Min vän Bergström", en döende 
kroppsarbetare som ibefinnes vara en 
självständig religionsfilosofisk tänka
re av ovanligt mått samt kyrkoher 
den Hagbard Isbergs "En örfil", hi
storien om en supig och vildsint 
brottsling som gång på gång suttit i 
fängelse och utgjorde familjens och 
grannarnas skräck när han var fri och 
drucken. Han var så farlig att "poli
serna gå alltid två, när de gå dit", 
upplyste en grannkvinna. Pastorn var 
emellertid inte rädd utan gick in till 
mannen trots även hustruns varnin
gar, fick en dundrande örfil så han 
stupade i golvet. Men med oförmin
skad iver ägnar han sig åt förbryta
rens räddning, skaffar honom arbets-
anställning och lyckas genom kärleks
full behandling göra honom till en 
hederlig och arbetsam karl,. en be
drift så god som någon, framställd 
utan spår av själviberöm. 

Många av de samlade hågkomsterna 
och livsintrycken förtjänade ett om-
nämnade om utrymmet medgivit det. 

A. M. H. 

Bertha Anderson 
3(ors gatan 15 - Goteborg 

— Telefon 5122 — 

Vackra färgäkta Tvättyger. 
Bomullsflaneller, Ylle-Kläd-
ningstyger, Gardiner, soU och 
tvät 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. Ellwén 
Kött- & Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

03S.! Prima varor. Billiga priser. 
Fedbar behandlins:. 

Centralskomagasinet 
17 Kungsgatan 17. Telefon 8197. 

Herr-, Dam- och Barnskodon 
Högsta kvaUé. Lägsta priser. 

Bråsths Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

V 
• 

Gör Edra inköp av SKODON hos oss. 
Eleganta Promenad* och Salong*Skodon, mycket låga priser. 

K. fl. böbeln 
Vasaplatsen 13, Göteborg. 

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

Färska Grönsaker och Blommor dag
ligen, från Fridkulla cch Sofielund, 

hos 

N. L. Blomberg 
TRÄDGÅRDSHALLEN. Tel. 7225. 

Sysirarne på Liseberg. 
Bland julens många böcker är det 

särskilt en, som bör kunna påräk
na Göteborgarnes intresse, "Systrar-
ne på Liseberg", anteckningar ur fa
miljen Nonnens brev och dagböcker, 
utgivna av Emily E. Nonnen. Bo
ken har av de dagliga Göteborgstid
ningarne erhållit så utförliga och 
sympatiska omnämnanden, att varje 
ytterligare redogörelse för innehål
let måste anses överflödig. Det vilar 
det upplevdas intresse och stora vär
de över dessa anteckningar, vilkas 
sammanställande och utformning 
pietetsfullt utförts av fru Greta 
Holmgren. 

Som ett apropos till arbetet, vil
ket utkommit på A. Bol. Pehrssons 
förlag i Göteborg, återgiva vi på an
nat ställe i föreliggande nummer en 
liten minnesteckning över systrarne 
Nonnen, författad av fm Frigga 
Carlberg. 

Prima Hushållskol, 
9WS2? Cokes, 

Antracitkol & 

Ved 
till dageis lägsta notering. 

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

3eda Gramér Parfymeri »Tvål ,u - * 
Galanteri - AffäJ0U'e,'i 

Skönhetochfänri 
ha ofta en ct/w« _ . 3 ' 

TEL. 
1095 8200 

Lägsta, dagspriser. Största urval. 
Göteborgs Linoleum^Magasin 

PETERS, FRANZÉN & Co. 
Kungspoitsplatsen 2. 

ha ofta en större makt J 
rikedom, säger Aiistote£ 

Vid ständigt bruk giver den ' 
YVY-tvålen en frisk och 

framkallar ett lätt rosenskimmer 
skära huden och gör densamma ^ 
mjuk, klar och ungdomlig. elïs' 

Använd därför dagligen YVY tvän 
Säljes i varje välsorterad affär , ' 

till Haparanda. \ 

Österiin 4 Ulriksson 
Kem- tekn. fabrik, Ystad 

~~ DAMER , 
Champonering med frisent 

för 2:75 Hårbehandling för 
håravfall med elektriska stråTJ " 0t 

v hratmn Irt ?lralar eller vibration, 10 gånger 15 kr , 
klädas billgt. Ansiktsbehandiina T 
arbeien, även eget hår omarhZ8' ^ 
tas efter tillsägelse. Elever em hä»' 

Andrées OamfrisersaU ?as 

(Inneh. Anna Smitt). 2sa Låna„ ?9 

J4JOJNGSTORGET 14 

Filialer: ULSKROKSGATAN 2, HUSARGATAN 16 

Extra prima Damkläde 
Mocka och Eskimå i ett flertal moderna 

färger utsäljas billigt direkt frän 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. 

H. S. Ack nej! 

J. B. I nästa n :r hoppas vi ! Nu 
hanns det tyvärr icke med. 

Nyfiken. Hon är alltid fundersam. 
Det är hennes lilla egenhet. — Det är 
kutym, att tidningarne sätta alla "in
sändare" med sin allra minsta stil för 
att markera att de, hur tankedigra 
och välskrivna de än må vara, äro 
mycket mindre värda än tidningarnes 
egen text. Kvinnornas Tidning har 
endast en stil, eljes skulle vi natur
ligtvis också sätta "insändarne" med 
mikroskopisk stil. Man har väl själv
känsla. 

Många manuskriptinsändare. Ti
den har sprungit ifrån oss den här 
v e c k a n .  S v a r  i  n ä s t a  n : r !  

•JI1L»' OTST&ILIJBIIIIIS 

Spetsar, Motiv, Kragar, Underkläder, 
Dukar, Kuddar, Väskor, Näsdukar. 

Depôten lör Akta Spetsar 
Kungsgatan 58, ltr. Tel. 12655. Öppet 11-7. 

Under denna tid lämnas mot upp
visande av denna annons 10 °/o rabatt 
vid kontant köp. 

Vårda håret! 
om det är sjukt eller friskt och an, s , 

ZIWERTZ' Extrait 
bästa hårkonserveringsmedel. Finne« tin"" T *"» 
frisörer och i parfymaffärer samT Sî!"« 
Hovleverantör Zlw„t, £ffr . ^ * 

_ Lorensbergsgatan 7. Tel. 10 

Det bodde två fruar Anna Blom-

'"en i s anima lilla stad. Den en-

fruns man dog och den andras gjorde 

samma veva en affärsresa till Ber-

;in. Anländ till bestämmelseorten 

skickade den bortreste ett telegram 

'iem till sin fru. Telegrampojker, 

lämnade det emellertid på grund av 

ett misstag till änkan Blomgren, s® 

ill sin förfäran läste: 

"Lyckligt framkommen. En fa. 

sansfull hetta. 

Din tillgivne make." 

! G Y N N A  V A R A  1  

A N N O N S Ö R E R  !  

IllllllSllllllllilllll!» 

FIN LUTFISK. 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

Det är oss ett nöje 
att göra vår läsekrets bekant med 

fru Edith Rode, en av Danmarks mest 
bemärkta författarinnor, som på "jul
sidorna" har en novell "Imperfek

tum". 

«»nr 

D I o F  A s k l u n d s  

Bröd 
Det är bast 

Arla Mjölk 
Distribution på glasflaskor 

•—•— Tel. 85 78, 36 99 

kämtmaire, éörn :ilåjg åt husets bak
sida. ' 

Dess vitkalkade.' väggar försvun-
nö nästan under- tavlor, små bok
hyllor, billiga konsdlller och små 
prydnadssaker. Ett litet runt bord 
thed röd duk, stod mitt på golvet. 
En gäng ooh ett tvättställ försöke 
göra sig- så osynliga som möjligt. 
Och ändå var så föga rum mellan 
älilt det 'sammanpackade huisgerå-
dôt, ätt en enda person knappt kun
de röra 'sig därinne. Och ägarinnan 
själv, i sin imodärnt eleganta dräkt, 
tog sig heilt främmande u/t d denna 
omgivning. Framför allt var det 
hennes hållning, kopierad från någ
ra av kunderna i Sommer & Mil
lers förnäma modemagasin, som 
tycktes svära mot rummet. 

Hon själv synteis nästam medve
ten öm detta. Hon vred händerna 
hårt samman, Hyfite de något långa 
ögoniloaken ooh lät sina ljusa ögon 
med en förvirrat rådslås blick sväva 
över de omgivande tingen, och 
stanna på en spån täck t vägg nära 
främför hennes fönster. Sedan 
drog hon ett djupt andedrag och 
skakade på huvudet. 

"Det går inte längre, de/t går in
te. Jag blir tvungen att tala med 
mor." 

Redan en halv timma före henne 
hade mor Lippert kommit heim från 
fru doktorinnan, där hon brukade 
tvätta. Hon hade gnott på duktigt. 
Utan hatt. Hennes blonda hår, som 
en gång varit berömt för sin skön
het, låg i tjocka flätor uppsatt i 
nacken, över. axilarna hade hon en 
mycket nätt cape, present från en 
av kunderna, och på armen en stor 
brun korg med look. Då hon med 
lätt och hurtig gång vek om hör
net tilll Rosemhof, kunde man iclke 
alte märka på den stora, yppiga 
gestalten, att hon hade en tung ar
betsdag bakom sig. Icke heller vi
sade hennes gda/tta, runda ansikte 
några spår a.v fyrtiofem hårda lev
nadsår, som rullat firam däröver. 
Hella hennes person tycktes vara 
förkroppsligad Hvsflu'st odh en livs
kraft, mot vilken ödet intet för
mådde. Med ungdomlig livligfhet 
sprang hon uppför trappan och 
stötte upp dönren till familjeköket. 
Det var ioke något stort rum, men 
ändå fick inan det intrycket, att en 

jättenäve tänjt på dess fyra väg
gar, så mycket både levande oc'h 
livllöst fick plats därinne. Framför 
fönstret hängde mellan vita gardi
ner en kanariefågelbur, och bredvid 
satt en blond vare lise och band stål-
borstar vid det sista flyende dags
ljuset, medan hon med foten rör
de en barnvagn, så ofta en röst 
upphov sig däri. En unig kvinna 
sysslade vid spiseln. Under det sto
ra Ibordet mitt på golvet leikite tre 
små barn med ertt par lappar, och 
på bordskivan lågo skolböcker; en 
liten skolflicka läste läxor, en lär-
pojlke övade sig med en lövsåg, och 
en medelålders man satt med för
argad min och Stödide sig på arm
bågarna mot bordet. 

Vid ljudet av mor Lippents raska 
steg, kom hela hopen i rörelse lik 
en störd myrstack. 

"Mor, mor, är det du? Har du 
någonting åt mig? — ooh mig? — 
och mig också?" 

Mor Lippert lyfte skrattande den 
stora korgen på bordet odh tog fram 
därur ett väldigt förkläde ocih ett 
par tofflor. Det var antagligen för 
deras skull hon alltid bar korgen 

meid. De voro dan neutrala flagga, 
som framgångsrikt skyddade kont-
rabandet, vilket ofta fanns i kor
gen. 

"Biort med kllåifiingrar! —• Först 
de små." 

Hon drog fram ett par bastanta 
smörgåsar med korv, delade dem 
och sköt styckena till barnen. 

"Det är ju en gång för alla över
enskommet med damerna, att jag 
tar min kväll'svard med hem." 

Under denna rubrik "kvällsvärd" 
råkade då oftast en del icke "över
enskomna" strutar odh påsar att 
komima med. Där fanns risgryn 
och kaffe ooh socker, och en liten 
kl-imp smör och ett Sitydke korv. 

"De drunkna ju rentav i sina sto
ra föivåd", sade mor Lippert. "En 
så'n där liten smula märker ingen 
själ. Odh här är en liten klänning, 
som doktorinnan skänkte mig; Ma
ria hade vuxit ur den. Den kan du 
få, Berta, åt din Hildegard. Och 
här är en fin linneduk; den får du 
Dora åt lille Fritz." 

Med ett glädjerop störtade sig 
båda över gåvorna. Allra sist 
dirog mor Lippert ur korgen en nå

got illa medfaren 'svart plym. Hon 
giidk fram till spegeln mellan fönst
ren och höll den prövande mot sitt 
blonda hår. 

"Den klär mig stiligt, vad? Och 
den Satt på en hatt, som doktorin
nan kastat i soplåren." 

Berta, hustru till den sufimulne 
m ann fen vid bordet, gjorde en min. 

"Ålh, mor, den ger du mig till 
min soMmarhatt. Just en sådan 
plym har jiag örtlskat mig länge. Odh 
Ladewisch, hon kastade en före
brående blick på sin man, han kan 

aldrig skaffa sin hustru något, som 
duger." 

"Vad ska' du meid en plym?" för
svarade sig mor Lippert. För unga 
fruntimmer passar blommor bätt
re." 

"Mor —!" Berta började snyfta. 
"Nå, så tag den då! Men du lå

ter bli att säga något till Lisa. Hon 
är så konstig." 

"Ack, den apan!" Berta rev tri
umferande p/lyimen tilll sig. 

"Naturligtvis", sade Dora av
undsjukt, "så fort Berta börjar lipa, 
ger du henne allting." 

Förargad flög Berta upp. 

barn. 
a!l-

"Hålil du bara mun! Här sMer 

du med din unge ooh har det bn 
hos mor, och behöver inga bekym 
mer ha, medan jag som är en 3,1 

ständig gift kvinna inte vet, ^ar 

jag skall få bröd åt mina två sw 

barn." 
"Tyst, tyst", sade mor Iippert 

"Kan ni inte förlikas? Jag Wef 

lika mycket av alla mina 
den som är i nöd får hjälp 

tid." -i 
Den surmiulne vid bordet upp'u 

nu sin röst: 
"Då borde du allt öva rättvisa, 

m'or, ocih ige miig ett kraftigt ^ 
under armarna, så att jag kan et^ 
lera mig som egen skräddare. ^ 
som bar sparbanksbok, det sa» 

alla människor." ; „ £ 

"Delt har jag också, rn'n 
ei. 

svärson, men det får varken u _ 
1er någon annan, så länge l3^ 

liten nödpenning ver. Det är en ledan 
för mina gamla dar, och ort ^ ̂  

något blir övrigt till arv ' 

ju se." . 0 
Under tiden hade hon bundi 

sig förklädet ooh bytt om s^° ^ 
(Forts, i nästa n' 

t4:o 51. 2:dra årg. 
17 December 1922. 
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Självförsörjande eller icke? 
Den tyska borgerliga matsedeln. 

Av Felicia. 
En Goethebok av Beatrice Zade. 

Av S. L. 
Österns stjärna. Av Signe Lagerlöw. 

Från kvinnovärlden. 

Spårvagnskultur. II. Av Ragna Peters. 
Gabriele Reuters ungdomsminnen. 

Av Beatrice Zade. 
Religionen attraherar — kyrkan stö

tar tillbaka. 
Klena barn. Av Rödakorssyster. 

Konsten att elda. 
I Rosen hot. Roman av LuiseWestkirch. 

UUandskröttika 
i sammandrag. 

Regeringschefskonferensen i Lon
don vid vilken Englands, Fran
krike:-, Italiens och Belgiens 

statsministrar skulle träffa en 
förhandsöverenskomimelse i fråga 
om det tyska skadeståndet och 
ententemakternas inbördes krigs
skulder, har, utan att något resultat 
ernåtts, åtskiljts för att åter sam
manträda den 2 jan. i Paris. Eng
land har icke velat godkänna det 
franska förslaget om ett betalnings
anstånd åt Tyskland på två år mot 
att Frankrike som pant tar kolfälten 
i Ruhr inklusive städerna Essen och 
Bochum. Bakom detta krav står deii 
franska industrien, som önskar be
röva den tyska industrien dess kol-
tillgångar och själv komma i besitt
ning av dem. England vill icke giva 
sitt tillstånd till ockupationen, vilken 
skulle framkalla en katastrof i såväl 
Tysklands ekonomiska som politis
ka liv. För att förmå Frankrike till 
ett hovsammare uppträdande mot den 
tyska gäldenären, har England varit 
billigt till betydande eftergifter i frå
ga om de franska krigsskulderna till 
England. Den franska opinionen vid
håller emellertid sitt krav på de tys
ka kolfälten. Det utmärkande för 
dagspolitiken synes vara, att alla vilja 
ha det som andra äga. 

Ett av tyska regeringen framlagt 
förslag till den tyska skuldfrågans 
lösning förkastades så kategoriskt av 
^en danske statsministern, att det 
lcke kunde upptagas till granskning 
ax konferensen utan avvisades. 

En stark misstämning ger sig till
känna i Frankrike, där Londonkon-

erensens resultatlöshet betraktas 
0111 svårt nederlag. Allt starkare 

^üster höjas för att Frankrike, om 
et lcke får stöd av de övriga enten-

^'fiakterna, skall handla på egen 

°C^ s^tta s'£ i besittning av 
j rområdet. Detta skulle ske den 

då °m ^"rs^an(^ fullgör sin 
nj fallna stora skadeståndsbetal-

S till Frankrike. Den engelska 
j^sen ogillar skarpt dessa planer, 

del k""1 Vara av 'ntresse att taga 
denaV °®ent^§t uttalande, som 
Lonrt amer'kans'ca ambassadören i 

°n gjorde före Londonkonferen-
,^sammanträdande: 

att r]Ct smartar mig att behöva säga, 
Europeiska förhållandena nu 

k 

äro sådana, att de te sig som det 
djupaste mörkret före dagningen. 
Hela världen befinner sig i den mest 
överhängande fara. Ententens före
stående regeringschefskonferens här 
i London är otvivelaktigt den vikti
gaste överläggning som hållits sedan 
1918. Det finns andra sätt att brin
ga fördärv över världen än krig. Det 
finns något sådant, som att nationer 
svälta adra till döds. Kunna icke de 
ekonomiska problemen lösas vid kon
ferensen nu, vet jag ingenting, som 
kan rädda den europeiska kontinen
ten frän undergång. Europa kan ic
ke överleva denna fara ännu ett år. 

Man talar om en ny ekonomisk 
konferens i Bryssel, som om den 
skulle kunna uträtta något av bety
denhet. Men om de fyra stora euro
peiska nationernas regeringschefer 
här i London icke kunna finna en 
tillfredsställande lösning och avvärja 
faran, hur kan man då våga hoppas 
bättre resultat av ett möte i Bryssel 
mellan ett antal personer av mindre 

betydenhet ? 
Nej, ni måste komma till ett sam

förstånd här i London. Det kan icke 
fortgå på samma sätt som nu, nej, 
icke under ett enda år till. De in
ternationella ekonomiska frågorna 
måste ordnas. Amerika och England 
äro i den situationen, att de ännu 
kunna stå sig, men vad skola vi säga 
om de millioner människor i andra 
länder, som icke kunna göra det.1' 
Jag uprepar därför och understryker 
på det kraftigaste min åsikt, att det 
resultat, de fyra regeringscheferna 
komma till, är av avgörande betydel
se för millioner och åter millioner 
människors framtida öde och lycka. 
Räddar icke konferensen världen, 

skola vi alla gå under." 
Denna mäktiga varning beaktades 

icke, konferensen blev utan resultat 
och världen väntar i ångest vad som 

skall följa. 

Den polske utrikesministern, ingen
jör Marutovics har med stöd av de 
frisinnades och socialisternas röster 
valts till president i Polen. Högern 
och fascistpartiet iscensatte våldsam
ma demonstrationer mot honom. Po
lisen ingrep och det korn till gatu-
strider i den polska huvudstaden. 

I Spanien har den konservativa re
geringen ersatts av ett liberalt kabi
nett. I det spanska politiska livet 
existerar något som kallas rotations-
princip." När något av de båda her-
skande partierna, högern och libera
lerna, någon tid suttit vid makten, 
träder det frivilligt tillbaka och över
lämnar platsen åt motståndaren. Det 
politiska livet får härigenom en viss 

gemytlig, fredlig prägel. 
Under den gångna veckan har det 

varit ganska tyst omkring fredskon
ferensen i Lausanne. Turkarna sä
gas intaga en vänlig hållning till en-
tentens förslag i fråga om Sundens 

frihet. 
Det engelska arbetarepartiet har in

fört en ny ton i det engelska parla
mentet. En av dess medlemmar till-
slungade vid ett tillfälle regerings
partiet epitetet "Smutsiga hundar! 

Som en glädjande avslutning pa 
veckans trista utlandskronika kan 
nämnas, att den amerikanska han
delsministern i sin berättelse till kon
gressen meddelat, att affarssituatio-
nen i U. S. A. i utomordentlig grad 
förbättrats, och även för framtiden 
är synnerligen lovande. De go a ti 

Självförsörjande eller icke? 
"Självförsörjande eller icke.'" är 

en fråga som Mary Vida Clark fram
ställer i "The Woman Citizen" med 
tanke på de för livsuppehället arbe

tande kvinnorna. 
Frågan, i första ögonblicket över

raskande, förefaller vid närmare ef

tersinnande berättigad. 
För att vara, i verklig mening, 

självförsörjande, är det icke tillräck
ligt, att få debet och kredit att gå 

ihop för det år som är. 
Man var icke självförsörjande 1 

barndomen och den första ungdomen 
utan försörjdes då av sina föräldrar, 
vilka även vidkändes kostnaden för 
den skolundervisning och yrkesutbild
ning man fick. Vidare är att komima 
ihåg, att man icke kan arbeta hela 
sitt liv utan endast tills, låt oss säga 
60 år, men man kan leva i kanske 
ytterligare tjugu år. Har den arbets
förtjänst man haft i sin krafts dagar 
icke varit tillräcklig för besparingar, 
ja, då måste man på ålderdomen lig
ga sina anförvanter, vänner eller sam-
hältet till last. En människa, som på 
detta sätt försörjer sig endast fyrtio 
år av åttio, kan icke göra anspråk på 
att kallas självförsörjande. Hon är 

det endast till hälvten. 
För att vara helt självförsörjande 

måste man de år, man är med i arbets
livet, förtjäna dubbelt så mycket pen
ningar, som man förbrukar för livsup
pehället och avsätta det överskjutande 
beloppet som besparingar. Hälvten 
av denna årliga vinst skall vara som 
en gottgörelse för ett av de ungdoms
år, då man försörjdes av sina föräl
drar, och den andra hälvten skall eko
nomiskt säkerställa ett av de arbetslö
sa och därför inkomstlösa ålderdomis
åren. Först med en sådan ordning 
är man i verklig mening självförsör

jande. 
Men, kan det invändas, den där 

gottgörelsen för ungdomsåren är väl, 
strängt taget icke nödvändig? Föräl-
drarne hava med glädje burit kost
naden för dem och göra ej anspråk 
på någon ersättning. Kan så vara, 
men det rätta är dock att betrakta 
denna hjälp som en skuld, vilken bör 
gäldas om icke till föräldrarne, i det 
fall att de icke behöva en återbetal
ning, så till någon annan närstående 
som kan behöva ett ekonomiskt un
derstöd för en god utfart i livet. 

En man begär på sätt som här ovan 
angivits och som något alldeles själv
fallet, att hans arbete skall göra ho
nom helt självförsörjande d. v. s. att 
det skall ge honom det dagliga brödet 
samt därutöver icke blott ekonomiskt 
säkerställa hans ålderdom utan även 
giva honom möjlighet att återgälda 
den av föräldrarne i ungdomen mot
tagna hjälpen till de egna barnen. 
Förr skulle man antagligen sagt "för 

att försörja sin familj" och däri in
begripit även hustrun. Det är vår tids 
heder, att den icke betraktar hustrun 
som försörjd utan som självförsör
jande. 

De flesta uti arbetslivet verksam-
m i kvinnor anse, att deras arbete ger 
dem tillräckligt vederlag, om de för 
varje år som går kunna få debet och 

kredit och gå ihop. 
De som läst det ovan anförda hava 

tv-velsutan fått denna .miissuppfatt-

ni ig korrigerad. 
Commer så frågan, hur de för livs

uppehället arbetande kvinnorna sko
la kunna bliva självförsörjande i sam
ma fulla utsträckning som männen i 
allmänhet äro. Någon skulle till även
tyrs vilja säga: "genom att leva enk
lare och anspråkslösare." Sparsamihet 
är en dygd, men en negativ dygd och 
icke en av de angenämare i synnerhet 
här, då ju de självförsörjande kvin
norna i regel äro så svagt avlönade, 
af' varje mer omfattande besparing 
skllle betyda en sänkning av levnads
standarden under det uthärdligas 

gräns. 
Det rätta sättet är otvivelaktigt att 

öka arbetsförtjänsten. Varje kvinna 
bör inom sig själv ställa krav på, att 
det arbete hon utför skall skäligt er
sättas —• den manlige kamratens ex
empel bör här vara förelysande ! — 
och hon skall sätta in hela sin kraft 
på att bereda rum för denna åsikt i 
den allmänna uppfattningen och fram
för allt hos arbetsgivarne. Det finns 
arbetsgivare, som använda kvinnlig 
arbetskraft endast och allenast för att 
den är så mycket billigare än den 
manliga, och som äro fullkomligt 
oemottagliga för åsikten att den själv
försörjande kvinnan har rätt att på 
samma sätt som den manlige arbetsta
garen få betalt även för den yrkesut
bildning, som påkostats henne, och 
möjlighet till besparingar för den ål
derdom, då hennes arbetskraft skall 
vara förbrukad och hon, utan ett spa
rat kapital att ty till, skall stå full
ständigt utblottad. Men man kan hop
pas, ja, mer än det, man kan tro, 
att detta slags arbetsgivare endast 
är en allt mer försvinnande minori
tet^ och att majoriteten, bestående 
av män som själva vilja hava fullgod 
ersättning för sitt arbete, skola ställa 
sig förstående till kvinnornas nyväck
ta önskan att också genom ett gott 
och plikttroget arbete bliva helt själv
försörjande. Gerda Melcher. 

derna i Amerika bruka alltid följas 
av goda tider i Europa. Här i Sveri
ge har ju redan en avgjord ljusning 
inträtt. Enligt föreliggande uppgifter 
har vår handelsbalans väsentligt för
bättrats — vår utförsel av varor ö-
verstiger rätt betydligt vår införsel. 

De amerikanska kvinnorna hava 
inlett en kampanj för att brmga reda 
i skilsmässolagarnes kaleidoskopiska 
röra — nästan varje stat har sin sär
skilda lag, ofta helt olika grannarnes. 
Man önskar nu en för hela unionen 
gällande äktenskapslag. De framt da 
giltiga skilsmässogrunderna skulle bli
va ungefär desamma som hos oss. 

* 

En av orsakerna till den sjunkande 
födelsesiffran i Frankrike angives 
vara — svårigheten att erhålla tjä-
narinnor. Fruarne, som ensamma 
måste utföra allt det husliga arbetet, 
hava icke tid och krafter för en stor 

barnkammare. 

Den tyska borger
liga matsedeln. 

"Var så god, det är serverat!" 
Med en angenäm känsla av, alt nu 

är den trevliga middagsmåltiden in
ne. sätter man sig till bords. Arbe
te och eftertanke ligger bakom an
rättningen, hemkänslan är kryddan. 
Husmodern vet, att hon gjort sitt 
bästa, — men ... en suck går genom 
hela svenska nationen! "Tiderna äro 
dåliga", säger en — "ja, förr hade 
vi det inte så knappt", bifogar en 

annan. — 

Jag, som är hemma på besök i Sve
rige, gör stora ögon! — Visserligen 
dignar ej bordet under födans mång
fald som förr i världen, men nog 
tycker jag, att köttbullar, god sås, 
vita potatis och dylikt är en festmid
dag, som inte passar till ordet 

"knappt." 

Ett litet leende kan jag ej under
trycka, svensken är förvand! I Sve
rige sitta inga utländska kommissio
ner, inga negersoldater, som först 
skola ha sin — rätt ! Och den lilla 
middagsmatsedel, som varje vecka 
publiceras i en ansedd kvinnotidskrift 
för att hjälpa den tyska husmodem, 

faller mig in, t. ex.: 

Söndag: Grynsoppa, rödkål och 

oxrullader, körsbärskompott. 
Måndag: Potatisbullar med äpple

skivor. 

Tisdag : Selleripotatis. 
Onsdag: Morotmos med persilja. 
Torsdag: Profosskål (vitkål, vat

ten, äpplen, potatismjöl. Anrättnin-
gèn beströs med stekta fläsktärnin
gar och lök.) Potatisbullar. 

Fredag : Sillbullar. 
Lördag : Virsingkål med stekt po

tatis. 

Inte är detta den matsedel, svenska 
resande få, inte! Åhnej, det är den 
tyska borgerliga familjens. Och, 
trots allt, sätter man sig stilla till 
bords — blott moderns ögon ha sorg 
i djupet, när hon ser på barnen. 
Längst inne kväver hon sucken, in
gen klagan går över hennes läppar : 
"när skall detta sluta?" När är li
dandets och hungerns mått fullt?" 

Många svenskar ha gästat Tysk-
land-, och fått hjärtat ännu mera öp
pet för broderfolket av sam|ma stam. 
När "svensken" nämnes, lyser mån
get öga med tacksamhet: "Ja, Sve
rige glömmer ej vår nöd, åter och 
åter räckes oss en hjälpsam hand 
från Sverige." Och på nytt lever 
hoppet upp, att andra tider möjligen 
komma och — veckans matsedel blir 
mindre "knapp" än nu —• hoppet, att 
nöden snart måtte upphöra, fastän 
Frankrike gör allt för att tillintetgöra 
en stark, arbetande kulturras genom 
hungerns och det svarta förtryckets 
vapen mot ett besegrat, vapenlöst 

folk. 
Felicia. 

De engelska kvinnorna rasera den 
ena efter den andra av de för d^m 
resta murarne. Nu senast har en må
larinna Annie Swynnerton invalts i 
den kungliga akademien. 

En Goethebok av 
Beatrice Zade. 

Hugo Gebers förlag har till ju
len utsänt ett arbete, som på grund 
av såväl sitt ämne som innehåll för
tjänar att ihågkommas nämligen en 
bok om Goethes barndom, efter käl
lor berättad av den svenskfödda, nu
mera i Leipzig bosatta och för Kv. 
T :s-läsare nyligen i annat samman
hang presenterade författarinnan 
professorskan fru Beatrice Zade. 

Få diktares liv och personlighet ha 
blivit föremål för en grundligare och 
outtröttligare forskning än Goethes. 
Hos få hava även liv och diktning 
varit så nära förbundna eller g'ivit 
en mera klassiskt klarnad, mänskligt 
och psykologiskt harmonisk och in
tressant förebild. Alla, som kommit 
efter i tiden, ha gått att lära av Goe
the. Han står såsom en slags rygg
rad i det mänskligas historia. 
Kraftfull, central, ett ideal för livets 
friskhet, måttfullhet och jämvikt. 

Fru Zade citerar i sin bok från 
diktarens banndom ett om nästan fe
nomenal brådmogenhet vittnande ytt
rande, som den 5-årige Goethe fäll
de efter den fruktansvärda jordbäv
ningen i Lissabon 1755 : "Gud vet 
säkert att en odödlig själ icke tal
skada av ödets hårda slag." Dessa 
visdomsord, varmed ett barn söker 
förklara och försvara Guds tillstäd-
jande av en av de fasansfullaste 
olyckor som övergått mänskligheten, 
kunde i viss mån sättas såsom mot
to över diktarens hela liv. Som in
gen har han betraktat tillvaron under 
odödlighetsbegreppets ljusa aspekt 
— på en gång lidelsefullt intresserad 

och i monumental ro. 

Det kan icke vara mänskligheten 
likgiltigt vad en ande av dylika mått 
genomlevat, tänkt och känt. Ur den
na synpunkt må fru Zades bok hälsas 
såsom ett nytt och välkomtmet svenskt 
bidrag till den aldrig vilande Goethe-
forskningen. Fru Zade önskar själv 
att få sitt arbetet betraktat endast 
såsom en slags introduktion till den 
fullständiga självbiografi, Goethe 
lämnat i sin egen Dichtung und 
Wahrheit. Genom de många källor 
författarinnan anlitat och ur vil
ka hon med ospart nit och fin ur
skiljning gjort sitt urval, blir hen
nes bok på sätt och vis en nyckel till 
självbiografien, givande verklighe
tens klara fakta, där denna stundom 
skänker minnen i diktens förkläd
nad. Det hela omspänner diktarens 
barn- och uppväxtår i hemmet i 
Frankfurt. Man lever här tillsam
mans med den unge Goethe, som 
skildras icke såsom ett underbarn utan 
som ett vanligt friskt, rikt begåvat 
barn, ur vilket undret bryter fram i 
glimtar, som låter ana vad som kom
ma skall. Man följer gossen genom 
hans händelserika minderårighet, ge
nom barnsjukdomarna, bl. a. hans 
häftiga insjuknande i smittkopporna, 
vilka i någon mån berövade honom 
hans förut utomordentligt betagande 
skönhet. Uppgiften får dock tagas 
synnerligen relativt. Ty skön var ju 
Goethe hela sin levnad, skön med lin
jens, välväxtens skulpturala skönhet, 
vars hos honom sällsynt klassiskt 
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