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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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V V, ' 

Av Signe Lagerlöw. 

harmoniska renhet och fullkomlighet 

t. o. m. ännu på hans "lit de parade 

gjorde ett överväldigande intryck på 

åskådaren. Över huvud ger arbetet 

med sin sakliga, sovrade och ur ett 

rikt material utarbetade framställ 

ning bilden av en i allo gudabenådad, 

som genom skönhet, snille och gynn 

samma yttre förhållanden syntes ko

rad till stora och .ärorika värv. Hans 

omgivning anar väl, men uppskattar 

knappast hans genialitet till dess verk

liga mått. Lustigt verkar bl. a. när 

den unge diktarens litterära smakråd 

för hams blygt framlagda förstlings-

alster behandla dessa ungefär som 

misslyckade kriaprov. Intressant är 

skildringen av förhållandena i Goe

thes hem under 7-åriga kriget, då 

fransmännen besatte staden, en av 

kommendanterna herr de Thoranc 

den s. k. "kungslöjtnanten" inkvar

terar sig i rådsherren Goethes hem 

och den unge Wolfgang med sitt 

ganska fenomenala språksinne lär sig 

franska på några veckor och "som 

genom inspiration." Det fängslande 

och i högsta grad intressanta arbetet 

avslutas med den 16-årige Goethes 

resa till akademien i Leipzig — med 

lians utträde i den värld, han så full 

ständigt skulle besegra. 
5". L. 

"Herrgårdsfolk 
En sörmländsk rimkrönika av 

Eva Fröberg. 

Eva Fröberg framåller i företalet 

till sin rimkrönika att hon ej gör an

språk på att bli inrangerad bland ti

dens poeter. Anledningen till bokens 

tillblivelse är endast de djupa intryck 

av bygd och personligheter hon mot 

tagit efter att ha framlevat nästan 

elt helt iiv på sörmländska herregår

dar. Trots reservationer från för

fattarehåll äger rimkrönikan onekli

gen känsla, formtalang och en viss 

klatschig abandon, som förråder ett 

temperament för sig, vilket kanske ic

ke alldeles utan framgång kommer 

att upptaga konkurrensen med ett 

stort antal av tidspoeterna. Åtmin

stone på Sörmlands många gamla 

herregårdar, till vilkas rika krönika 

ett flertal av dikterna intimt ansluter, 

skall den sannolikt läsas med både 

andakt och förtjusning. 

Spårvagns-
kultur. 

II. 

Spårvagnen inuti. 

En morgon. 

Glest besatt. 
En herre stiger in med sin tidning. 

En enda herre ! 

Allmän begapning! 
Den underbare herrn tar plats och 

vagnens fjorton ögon slå i oerhörd 

förvåning ned på honom. Blickarna 

krypa såsom plötligt yrvakna flugor 

upp och ned, över skor och benklä

der, över handskar, rock och rosett, 

över öron och ansikte, panna och 

hatt. 
Den outsägligt underbare herrn slår 

ut sin tidning. 
De outsägligt förvånade ögonen 

vidgas till en gapande häpnad, vila sig 

i bottenlös förundran fast vid hans 

ögonlock, vid fingertopparna, varmed 

han håller ut bladet, vid knäna som 

synas under dess nederkant, vid hatt

bandet, vid skoremmarna. Varje blick 

tyckes räkna knapparna och knappar

nas hål, sömmarna och sömmarnas 

stygn, ägarens liv och alla dess sekun

der. 
Den obarmhärtigt begapade under

bare herrn börjar finna sin outsägliga 

märkvärdighet kuslig. Han ser ut 

som om han önskade att tidningen vo

re 5 gånger längre och bredare, så att 

han kunde göra ett paket av sig själv 

inuti den. Han förstår— utan att 

kunna förklara hur det skett — att 

han plötsligen blivit en kuriositet, 

som med framgång skulle kunna visas 

för pängar, om han endast kunde få 

köpa en spårvagn av spårvägsbolaget 

och sätta i privat trafik med sig själv 

som utställningsföremål. 
Men nu är det icke hans business 

att förevisas, och han har följaktli

gen icke tränat för yrket. I sin för

virring läser han samma notis 8 gån

ger utan att ändå förstå ett ord. 

Vad är det med honom? Om han 

skulle fråga dessa människor vad det 

är hos honom, som i så pyramidal 

grad väcker deras förvåning? 

Därutanför drar ett helt' panora

ma förbi. Hus och alléer, rimfrost-

glittrande träd, och nästan öde gator, 

som rodna i en stigande vintersol. 

Mörka stå landen, 
mörkt välver himlen sitt töck* 

niga dok, 
tyngd är i människoanden, 
tungt varje liv likt ett ok. 
Djupt i det djupa de irra, 
fråga och stirra, 
stirra mot tillvarons eviga strid: 
Kommer ej tiden, 
helgtiden, ljustiden, 
kommer ej Han, som skall 

komma med frid? 

Vem skall förlossa, 
helbrägdagöra var människor 

själ? -
Irrblossen flämta och blossa, 
slockna dock ned likaväl. 
Tungt är att leva och bida, 
plågas och lida, 
lida av mörktid evinnerlig. 
Herre förbarma 
Dig över oss arma, 
Herre, Messias, misskunda 

Dig! 

Bjud natten vika, 
skicka en blixt aj din allmakts ord! 
Trälar, men mänskor tillika 
kräva ej hem blott, men mål på 

din jord. 
Gudarnes döttrar och söner, 
hör deras böner, 
känn deras längtan mot helgelsens 

tid. 
Manna och honung! — 
kommer vår konung 
Lik manna och honung med helig 

frid ? 

Mörka stå landen, 
mörkt välver himlen sitt gåtfulla 

dok. 
Längtan är människoanden, 
trängtan vart liv i sitt ok. 
Djupt, där i djupet det bedes, 
anas, beredes 
vägen jör helgelsens nya tid. — 
Snart kommer tiden, 
helgtiden, ljustiden, 
snart kommer Han, som skall 

komma med frid! 

mamma anuäncî i 
allüdyfüistads maufxvuh. 

John A. Gallins 
Reseffekt- & Lädervaruaffär. 

Torgväskor & Boxar. 
Prima kvaliteter. Låga priser 

/ VARJE 
SVENSKT HEm 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon= 

stens och littera* 

turens område 

läser man 
n um er a 

GÖTEBORGS HANDELS-
OCH SJÜFflRTS-TIDNING 

v. -J 

Kcrsgatan 12 (hörnet av Kyrkogatan) 
Oöteborg. 

finns redan så alltför mycket partipo

litik i vårt land, så alltför stor iver 

att framhäva det partiskiljande i alla 

frågor, att splittra och söndra. Det 

är på hög tid att vi börja leta fram 

de enande synpunkterna, icke inom 

varje särskilt parti utan inom folket 

som enhet. Tidningen citerar ju 

själv Gustaf II Adolfs till samling 

och endräkt manande ord : 

"När de svenske ens äro, för vil

ken potentat behöva de då frukta!'' 

"Medborgarinnan" utkommer fyra 

gånger om året. Priset pr år är 2 

Om hans plågoandar ville titta på hu

sen, på träden, på solen i stället ! -

Hans trista tankegång avbrytes vid 

att spårvagnen stoppar. 
Dörren delar sig, och en ny passa

gerare, en ung dam träder in. 

Fjorton ögon ha redan infångat 

henne, hänga sig fast, följa henne till 

bänken och stanna där. Upp och ned 

över hennes pälsverk, hatt och dräkt 

krypa blickarna i gapande mållös för

våning. 
Den underbart räddade herrn sän

ker med en lättnadens suck sin tid

ning. Han känner sig med ens som 

en vanlig normal människa igen. 

En namnlöst lycksalig tanke vidgar 

befriande hans bröst : 

Det var ju icke alls han som var 

märkvärdig på något sätt — miraklet 

var tydligen endast den sist påstigne 

passageraren. Ragna Peters. 

' 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 
^ 20 Torggatan 20. 

m 

lOQO-tal Skivor 
finnes att välja på 

i  S p e c i a l f i r m a n  

A.-B. 

Nordiska Musikaffären 
Kungsportsplatsen 1. 

Filial: Södra Larmgata.i 11. 

'*Medborgarinnan 
En ny kvinnotidning, "Medborga

rinnan", har sett dagen och märkligt 

nog med en kvinnlig redaktör, Fröken 

Cecilia Milow. Eljes är det rätt 

vanligt, att kvinnotidning-iv stå under 

manlig lydno. "Medborgarinnan" är 

föreningsorgan för Sveriges Modera

ta Kvinnoförbund och har som så

dant en viktig uppgift att fylla, näm

ligen att utgöra den sammanhållande 

och förmedlande länken mellan cen

tralstyrelsen och de olika, över hela 

landet spridda lokalföreningarne. 

"Ett förbund utan tidskrift är som 

en människa utan röst", säges det i 

anmälan, och det är så. 

Vi hälsa "Medborgarinnan" som 

föreningsorgan hjärtligt välkommen. 

Är hon ämnad till politiskt kampor

gan, skulle det vara att beklaga. Det 

NOW; 

BOOTX 

BOTTINER 
välkomna 

Julklappar! 

Rosenlundsgatan S 8 
Filialer: ! Carl Johansgatan 60 

I Nordenskjöldsgatan 21 

. I 

Från kvinnovärlden. 
Den kvinnliga fredskongressen i 

Haag, utlyst av Kvinnornas interria-

tinella fredsliga tog den 7 dec. sin bör

jan uiider ordförandeskap av Jane 

Addams. I en antagen resolution rik

tade sig kongressen till världens alla 

regeringar med uppmaning att utlysa 

en världskonferens, vars värv skulle 

bliva att på grund av de vunna erfa

renheterna om folkens samhörighet 

ekonomiskt återuppbygga Europa. 

* 

Medan det i Europa ar rätt säll

synt, att kvinnor intaga en ledande 

ställning i bokhandeln, börjar det bli 

regel i Amerika. Vid den senaste 

allmänna bokhandlarekongressen i 

Förenta staterna voro mer än 50 

proc. kvinnor. 
* 

Enligt nya meddelanden från Ita

lien är det icke sant, att Mussolini 

förbjudit den till våren, 14—18 maj, 

Rom utlysta stora kvinnokongres

sen. 
Fasciströrelsen, vilken fört Musso

lini upp på maktens tinnar (och 

räddat Italien!), har från sitt föista 

framträdande erhållit ett modigt och 

hängivet stöd hos kvinnorna. Medan 

rörelsen ännu var svag och kommu

nisterna skymfade eller handgripli

gen bestraffade den, som vågade bä

ra fascistmärket, trotsade kvinnorna 

faran och buro stolt och synligt mär

ket. Modern gjorde gemensam sak 

med sonen och maken, systern med 

brodern, den unga flickan med den 

man hon hade kär. Helt säkert ha

va de italienska kvinnorna en bety

dande andel i fascistsegern. 

* 

Vid dei senaste valen i Sachsen 

räknades de manliga och kvinnliga 

rösterna var för sig — och «e, flera 

kvinnor än män deltogo 1 valet ! De 

borgerliga partierna hade 21,484 fle

ra kvinnliga röstande än manliga och 

de socialdemokratiska partierna 

1,598. 

B A R N E N S  

önskelista 
för JULEN 

Damasker 
Förkläden 
Galoscher 
Gummirockar 
Halsdukar 
Hattar 
Hängslen 
Klädningar 
Kostymer 
Kragar 
Kragskyddare 
Muffar o. Boas 
Mössor 

Näsdukar 
Oljekläder 
Rockar 
Skodon 
Skärp 
Spetskragar 
Sportskjortor 
Sportstrumpor 
Strumpor 
Sweaters 
Underkläder 
Vantar 

m. m. 

LINDEMARKS 
KYRKOGATAN 32, Göteborg 

Stora sändningar färska starka 

Bottiner, Snowboots, 
Slippers, Hel- o. Halv-

galoscher, 
Gymnastik- och Sportsköi*. 

OBS. Alla modeller Galoscher 

Stor sortering. 

Filt- och Skinn-Damasker 

allt efter fabrikens priskurant 

DAM- HERR- om BARN
SKODON 

Trevliga, eleganta façons 
och utmärkta passformer. 

Alltid billigaste priser. 

City Nya A-B. Ksiiy Kungsg. 51 

Telefon Bl 7 9 

Böcker till julen— 
i nya exemplar till särskilt b'1' 

liga priser. 

Rikt urval av barn- och ungdoms-

böcker. 

Offert på begäran. 

BöteborgsCentral-
Hvitfeltsplatsen 7. Tel. 1794. 

O y NN A VÅRA 
ANNONSÖRER-

,APPÄp SVENSKA JULKI 
bör i dessa dagar vara alla kvinnors lösen. 

Väigjorda och vackra alster av svensk hemslöjd i alla prislägen 

KONSTFLITBN, OAMLA 1I(K;HKOI AN' ^ 
Telefon 4676. PRESENTKORT. 

tiv tjänstgöring inom kyrkan 

knappt begynt att vara en lärjun

ge. Det är endast emedan jag kän

ner mitt eget behov, som jag vå

gar lägga mina kaimrater kyrkans 

Skriande behov i närvarande tid på 
hjärtat. 

Religionen attraherar - kyrkan 
stöter tillbaka. 
Ett märkligt uttalande 

ii ii i m munin mi minium intniM 
finna säkert lios oss många trevliga 
saker, som passa till en julgåva. Måla, 
teckna och modellera är både nyttigt och 
nöjsamt. Alla slags materiel härtill finnes 
i våra detaljaffärer: 
24 Norra Hamngatan 24, 
(mitt för Brunnsparken) 
5 Viktoriagatan 5 
3 Nordenskjöldsgatan 3 
Se till, att Ni går efter rätt adress. 

Kyrkans evangeliseringsarbete. 
Detta består helt enkelt — låt 

mig säga det än en gång — i att 

kyrkan omvänder sig själv. Den 
evangeliska rörelse, som måste fö

regå, elller åtminstone åtfölja alla 

andra rörelser, är en ny, vitt ut
grenad, oavbruten strävan inom 
varje stift och församling att åter

vinna åt oss själva det eviga evange

lium, som vi äro kallade att förkun

na, att själva åter få syn på den 
Kristus, som vi predika. Biskopar, 

prester, menighet måste på nytt lä
ra känna Kristi tankar om Gud 
och om människan. De måste god
känna och rätta sig efter Kristi 

förvandling av livsvärdena. Vin

na geinom förnyad förening med 
Honom den frid och kraifit, som 
kommer av en ständigt djupare 
gemenskap med Gud, ocih ny driv

kraft till en allt mer utsträckt ge

menskap med människorna. Gud 
ske lov, där fininas tecken till att 
en sådan pånyttfödande rörelse in

om kyrkan håller på att vakna till 
liv. 

Ärkebiskopen av York, Cosmo Gordon Lang, inför kyrkokon 
gressen i Sheffield. platsens absolut 

största sortering 

h h 29214 

I K E V L I G  o c h  I N T R E S S A N T  
27 FÄRSKA 

N Y H E T E K  
V Ä R D E F U L L T  

I N N E H Å L L  

GÖTEBORGS 
MORGONPOST 

Den största 
morgon tidtt ingen 

.. * _ _ l:ma clot i 
äCKar jader & Skinn. 

Attachekappsäckar 
•val i alla prislägen. 

Det kyrkliga samvetet. 
Det kyrkliga samvetet har tiderna 

igenom varit ett särskilt kärt tillhåll 

för list och sofisteri, där Guds namn 

ständigt blivit missbrukat 

Den entusiastiska ortodoxin kan 
i isin självbelåtenhet, bitterhet, 

orättvisa vara djupt irreligiös. Ja, 
den religiösa ekstasen kan vara av-

mycket ringa andligt värde. Det är 
möjligt t. o. m. för sådana, som kal

las "gudfruktiga", att flitigit begag
na sig av Guds ord och sakramen

ten i en ande och med en verkan 
på deras sinnen, som knappt höjer 

sig över den som följer av avguda

dyrkan. Ty faran för avguderi är 

aldrig långt borta. 
Farorna, som de religiösa äro ut

satta för, ligga ofta dolda i deras 

egna hjärtan. Mästaren själv för

utsade dem med strängt allvar. Vi 
kunna ej, i synnerhet i närvarande 

tid, -för ofta komma ihåg, att skrift
lärda och fariseer ej endast voro 

Jesu isamtida och Hans fiender; de 
äro Hans samtida och Hans fien

der än i dag. De finnas inom oss 
själva. Nu som på Kristi tid måste 

religiositeten i alla sina yttringar 
och and aik t s ö v n ingår mätas eifter 

den sanna giudaktigihetens mått
stock — kommer den oss att älska 

Gud, så att vi behålla en ständig, 

lycklig förening med Honom i bön ? 

Kommer den o.ss att älska varand
ra, så att vi leva i en allt innerli

gare gemenskap, så att vi söka tjä

na och göra gott åt allla människor? 
Gud förlbjude, att jag skulle sy

nas tala ens med skymten av nå

gon överlägsenhet. Jag erkänner 
ärligt, att, mätt efter den måttstoc

ken, har jag efter trettiotre års ak-

Religionens yttersta mål. 
Av en Biådan rörelse kunde genom 

Guds välsignelse stora ting komima. 

Sammanslutning i .fråga om religio
nens yttersta mål slkulle medföra en 
ny känsla, av enhet inom kyrkan och 

mellan alla kristna. En vårflod av 
vissa ocih lyckliga erfarenheter av 
den Levande Herrens närvaro, och 

kraft slkulle flöda över kyrkan och 
lyfta den över den tryckande och 

nedslående känslan av sin egen brist. 
En, andlig livaktighet skulle uppstå, 

sam slkulle driva oss till nya brag
der för att sprida Kristi rike bland 
ailla klasser och nationer ooh över 
hela räckvidden av mänskliga liv. 

Firamiför allt skulle då Kristi kyrka, 
när den bringas att lyssna med allt 
varmare och mera levande sympati 

till människoandens rop: ' Vad 
skall jag göra, att jag må bliva 

frälst?" kunna fylla med ny tro, ny 
kraft, ny hänförelse evangeliets 

svar: "Tiro på Herren Jesus Kris

tus, så blir du frälst." 

E L E G A N T A  

och STILFULLA 

SKOPALATSET 
KORSGATAN 13 - GÖTEBORG 

TELEFON 5417 

av skinn och läder. 
Största ssrtering. Gör julinköpen i tid! 

EHlTON 

TEL. I46Ô5 

L A D E  R V A R O R  
RESEFFEKT ER. 

S P E ( I A L I T E T :  

HALLBARA PRYDLIGA 
DAMVÂS KOR.  

^.AUA VAkOl WENiKT FABIIKAT^ 
LÅGA HUER. 

att använda skarpa och frätande tvätt
medel. Tomtens välkända Tvättpulver 
är oskadligt för tvätten, men ger vid 

användning bästa resultat. 

l:ma clot med 
läderhörn. 

Hon föddes den 8 februari 1859 i ett 
vitt hus vid Mahmudiyekanalen 1 

Alexandria. Den lilla flickan gjorde 

sitt inträde i världen bland ett synner

ligen brokigt sällskap : achuschörskan 
var fransyska, barnjungfrun italiens

ka, kokerskan tyska, och till amma 
valdes en präktig negerkvinna. In
gen av dem alla förstod den andras 
språk, så att fru Reuter trots sina 

plågor måste spela rollen av tolk. 
En bland de första, som kom för 

att lyckönska föräldrarna, var en mu-
lattkvinna. Hon hade av sin engelske 

far fått en "lärd" uppfostran och an

sågs äga kunskaper om mångt och 
mycket, som brukar vara förborgat 

för vanliga dödliga. Efter att en 
lång stund ha betraktat den lilla ny

födda i vaggan, yttrade hon : En 
fådan allvarsam näsa barnet har. Det 
kjmmer en gång att skriva böcker. 
Och denna profetia, som sedan ofta 
upprepades i familjen, bidrog enligt 
Gabriele Reuters mening ej litet till 

att tidigt inge henne övertygelsen om 

en bestämd "inre kallelse." 
Livfullt och spännande skildra me

moarerna upplevelser från barndoms

tiden, vilken delades nästan lika mel
lan Egypten och Europa. Oftast ha
de familjen två hushåll: ett i Alexan
dria och ett i Dessau, den lilla tyska 

I residensstaden, där barnen började sin 

Se och förvissa Eder 
om våra priser och 
" kvalitéer — 

Obs.! Svensk tillverkning. 

H Carl Johnsson 
2 KUNGSGATAN 2 

Emy Thorin. 
DAHLBERGSGATAN 22 
itt för Realläroverket) 

hör till ett förstklassigt thebröds-
ïeri. Tel. 6077. Billiga priser. 

Allt som 
w'enerb; 



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

SKANDINAVISKA 
KREDIT AKTIEBOLAGET 

6éTEB«R« - STOCKHOLM - MALMÖ 

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

EGNA FONDER KR. 182,000,000:-

Gottgör i insatta medel 
högsta gällande ränta 

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

&C? Största Valuta K 
t solida varor garantera $ 

\Presentkort\ 
£ * 

KUNG5G»X29,ï 

(Inf. gen. Göteb Tandläkares-illskap ) 

Tandläkare flnne-darie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning: Yard. Vs2—Va 3, övriga 
tider efter avtal. 

G ö t e b o r g  

meddelar 

Brand- o. Avbrottsförsäkring 
samt 

Liv-, Livränte- och Kapital-
försäkring. 

OBS.! Sveas förmånliga 
BARNFÖRSÄKRINGAR! 

INBROTTSFÖRSÅKRA i Sveas 
dotterbolag ASTREA. 

Värdefull Hedersgåva! 
Ett prima Guld- eller Silverur, Urkedja 

Kikare eller Glasögon av högsta kvalité, 

från förnämsta fabrik, erhâlles till ett humant 

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

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,650,000:— 

Mot aria ta v del ning. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

Österns stjärna. 

•tä&m 

V V, ' 

Av Signe Lagerlöw. 

harmoniska renhet och fullkomlighet 

t. o. m. ännu på hans "lit de parade 

gjorde ett överväldigande intryck på 

åskådaren. Över huvud ger arbetet 

med sin sakliga, sovrade och ur ett 

rikt material utarbetade framställ 

ning bilden av en i allo gudabenådad, 

som genom skönhet, snille och gynn 

samma yttre förhållanden syntes ko

rad till stora och .ärorika värv. Hans 

omgivning anar väl, men uppskattar 

knappast hans genialitet till dess verk

liga mått. Lustigt verkar bl. a. när 

den unge diktarens litterära smakråd 

för hams blygt framlagda förstlings-

alster behandla dessa ungefär som 

misslyckade kriaprov. Intressant är 

skildringen av förhållandena i Goe

thes hem under 7-åriga kriget, då 

fransmännen besatte staden, en av 

kommendanterna herr de Thoranc 

den s. k. "kungslöjtnanten" inkvar

terar sig i rådsherren Goethes hem 

och den unge Wolfgang med sitt 

ganska fenomenala språksinne lär sig 

franska på några veckor och "som 

genom inspiration." Det fängslande 

och i högsta grad intressanta arbetet 

avslutas med den 16-årige Goethes 

resa till akademien i Leipzig — med 

lians utträde i den värld, han så full 

ständigt skulle besegra. 
5". L. 

"Herrgårdsfolk 
En sörmländsk rimkrönika av 

Eva Fröberg. 

Eva Fröberg framåller i företalet 

till sin rimkrönika att hon ej gör an

språk på att bli inrangerad bland ti

dens poeter. Anledningen till bokens 

tillblivelse är endast de djupa intryck 

av bygd och personligheter hon mot 

tagit efter att ha framlevat nästan 

elt helt iiv på sörmländska herregår

dar. Trots reservationer från för

fattarehåll äger rimkrönikan onekli

gen känsla, formtalang och en viss 

klatschig abandon, som förråder ett 

temperament för sig, vilket kanske ic

ke alldeles utan framgång kommer 

att upptaga konkurrensen med ett 

stort antal av tidspoeterna. Åtmin

stone på Sörmlands många gamla 

herregårdar, till vilkas rika krönika 

ett flertal av dikterna intimt ansluter, 

skall den sannolikt läsas med både 

andakt och förtjusning. 

Spårvagns-
kultur. 

II. 

Spårvagnen inuti. 

En morgon. 

Glest besatt. 
En herre stiger in med sin tidning. 

En enda herre ! 

Allmän begapning! 
Den underbare herrn tar plats och 

vagnens fjorton ögon slå i oerhörd 

förvåning ned på honom. Blickarna 

krypa såsom plötligt yrvakna flugor 

upp och ned, över skor och benklä

der, över handskar, rock och rosett, 

över öron och ansikte, panna och 

hatt. 
Den outsägligt underbare herrn slår 

ut sin tidning. 
De outsägligt förvånade ögonen 

vidgas till en gapande häpnad, vila sig 

i bottenlös förundran fast vid hans 

ögonlock, vid fingertopparna, varmed 

han håller ut bladet, vid knäna som 

synas under dess nederkant, vid hatt

bandet, vid skoremmarna. Varje blick 

tyckes räkna knapparna och knappar

nas hål, sömmarna och sömmarnas 

stygn, ägarens liv och alla dess sekun

der. 
Den obarmhärtigt begapade under

bare herrn börjar finna sin outsägliga 

märkvärdighet kuslig. Han ser ut 

som om han önskade att tidningen vo

re 5 gånger längre och bredare, så att 

han kunde göra ett paket av sig själv 

inuti den. Han förstår— utan att 

kunna förklara hur det skett — att 

han plötsligen blivit en kuriositet, 

som med framgång skulle kunna visas 

för pängar, om han endast kunde få 

köpa en spårvagn av spårvägsbolaget 

och sätta i privat trafik med sig själv 

som utställningsföremål. 
Men nu är det icke hans business 

att förevisas, och han har följaktli

gen icke tränat för yrket. I sin för

virring läser han samma notis 8 gån

ger utan att ändå förstå ett ord. 

Vad är det med honom? Om han 

skulle fråga dessa människor vad det 

är hos honom, som i så pyramidal 

grad väcker deras förvåning? 

Därutanför drar ett helt' panora

ma förbi. Hus och alléer, rimfrost-

glittrande träd, och nästan öde gator, 

som rodna i en stigande vintersol. 

Mörka stå landen, 
mörkt välver himlen sitt töck* 

niga dok, 
tyngd är i människoanden, 
tungt varje liv likt ett ok. 
Djupt i det djupa de irra, 
fråga och stirra, 
stirra mot tillvarons eviga strid: 
Kommer ej tiden, 
helgtiden, ljustiden, 
kommer ej Han, som skall 

komma med frid? 

Vem skall förlossa, 
helbrägdagöra var människor 

själ? -
Irrblossen flämta och blossa, 
slockna dock ned likaväl. 
Tungt är att leva och bida, 
plågas och lida, 
lida av mörktid evinnerlig. 
Herre förbarma 
Dig över oss arma, 
Herre, Messias, misskunda 

Dig! 

Bjud natten vika, 
skicka en blixt aj din allmakts ord! 
Trälar, men mänskor tillika 
kräva ej hem blott, men mål på 

din jord. 
Gudarnes döttrar och söner, 
hör deras böner, 
känn deras längtan mot helgelsens 

tid. 
Manna och honung! — 
kommer vår konung 
Lik manna och honung med helig 

frid ? 

Mörka stå landen, 
mörkt välver himlen sitt gåtfulla 

dok. 
Längtan är människoanden, 
trängtan vart liv i sitt ok. 
Djupt, där i djupet det bedes, 
anas, beredes 
vägen jör helgelsens nya tid. — 
Snart kommer tiden, 
helgtiden, ljustiden, 
snart kommer Han, som skall 

komma med frid! 

mamma anuäncî i 
allüdyfüistads maufxvuh. 

John A. Gallins 
Reseffekt- & Lädervaruaffär. 

Torgväskor & Boxar. 
Prima kvaliteter. Låga priser 

/ VARJE 
SVENSKT HEm 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon= 

stens och littera* 

turens område 

läser man 
n um er a 

GÖTEBORGS HANDELS-
OCH SJÜFflRTS-TIDNING 

v. -J 

Kcrsgatan 12 (hörnet av Kyrkogatan) 
Oöteborg. 

finns redan så alltför mycket partipo

litik i vårt land, så alltför stor iver 

att framhäva det partiskiljande i alla 

frågor, att splittra och söndra. Det 

är på hög tid att vi börja leta fram 

de enande synpunkterna, icke inom 

varje särskilt parti utan inom folket 

som enhet. Tidningen citerar ju 

själv Gustaf II Adolfs till samling 

och endräkt manande ord : 

"När de svenske ens äro, för vil

ken potentat behöva de då frukta!'' 

"Medborgarinnan" utkommer fyra 

gånger om året. Priset pr år är 2 

Om hans plågoandar ville titta på hu

sen, på träden, på solen i stället ! -

Hans trista tankegång avbrytes vid 

att spårvagnen stoppar. 
Dörren delar sig, och en ny passa

gerare, en ung dam träder in. 

Fjorton ögon ha redan infångat 

henne, hänga sig fast, följa henne till 

bänken och stanna där. Upp och ned 

över hennes pälsverk, hatt och dräkt 

krypa blickarna i gapande mållös för

våning. 
Den underbart räddade herrn sän

ker med en lättnadens suck sin tid

ning. Han känner sig med ens som 

en vanlig normal människa igen. 

En namnlöst lycksalig tanke vidgar 

befriande hans bröst : 

Det var ju icke alls han som var 

märkvärdig på något sätt — miraklet 

var tydligen endast den sist påstigne 

passageraren. Ragna Peters. 

' 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 
^ 20 Torggatan 20. 

m 

lOQO-tal Skivor 
finnes att välja på 

i  S p e c i a l f i r m a n  

A.-B. 

Nordiska Musikaffären 
Kungsportsplatsen 1. 

Filial: Södra Larmgata.i 11. 

'*Medborgarinnan 
En ny kvinnotidning, "Medborga

rinnan", har sett dagen och märkligt 

nog med en kvinnlig redaktör, Fröken 

Cecilia Milow. Eljes är det rätt 

vanligt, att kvinnotidning-iv stå under 

manlig lydno. "Medborgarinnan" är 

föreningsorgan för Sveriges Modera

ta Kvinnoförbund och har som så

dant en viktig uppgift att fylla, näm

ligen att utgöra den sammanhållande 

och förmedlande länken mellan cen

tralstyrelsen och de olika, över hela 

landet spridda lokalföreningarne. 

"Ett förbund utan tidskrift är som 

en människa utan röst", säges det i 

anmälan, och det är så. 

Vi hälsa "Medborgarinnan" som 

föreningsorgan hjärtligt välkommen. 

Är hon ämnad till politiskt kampor

gan, skulle det vara att beklaga. Det 

NOW; 

BOOTX 

BOTTINER 
välkomna 

Julklappar! 

Rosenlundsgatan S 8 
Filialer: ! Carl Johansgatan 60 

I Nordenskjöldsgatan 21 

. I 

Från kvinnovärlden. 
Den kvinnliga fredskongressen i 

Haag, utlyst av Kvinnornas interria-

tinella fredsliga tog den 7 dec. sin bör

jan uiider ordförandeskap av Jane 

Addams. I en antagen resolution rik

tade sig kongressen till världens alla 

regeringar med uppmaning att utlysa 

en världskonferens, vars värv skulle 

bliva att på grund av de vunna erfa

renheterna om folkens samhörighet 

ekonomiskt återuppbygga Europa. 

* 

Medan det i Europa ar rätt säll

synt, att kvinnor intaga en ledande 

ställning i bokhandeln, börjar det bli 

regel i Amerika. Vid den senaste 

allmänna bokhandlarekongressen i 

Förenta staterna voro mer än 50 

proc. kvinnor. 
* 

Enligt nya meddelanden från Ita

lien är det icke sant, att Mussolini 

förbjudit den till våren, 14—18 maj, 

Rom utlysta stora kvinnokongres

sen. 
Fasciströrelsen, vilken fört Musso

lini upp på maktens tinnar (och 

räddat Italien!), har från sitt föista 

framträdande erhållit ett modigt och 

hängivet stöd hos kvinnorna. Medan 

rörelsen ännu var svag och kommu

nisterna skymfade eller handgripli

gen bestraffade den, som vågade bä

ra fascistmärket, trotsade kvinnorna 

faran och buro stolt och synligt mär

ket. Modern gjorde gemensam sak 

med sonen och maken, systern med 

brodern, den unga flickan med den 

man hon hade kär. Helt säkert ha

va de italienska kvinnorna en bety

dande andel i fascistsegern. 

* 

Vid dei senaste valen i Sachsen 

räknades de manliga och kvinnliga 

rösterna var för sig — och «e, flera 

kvinnor än män deltogo 1 valet ! De 

borgerliga partierna hade 21,484 fle

ra kvinnliga röstande än manliga och 

de socialdemokratiska partierna 

1,598. 

B A R N E N S  

önskelista 
för JULEN 

Damasker 
Förkläden 
Galoscher 
Gummirockar 
Halsdukar 
Hattar 
Hängslen 
Klädningar 
Kostymer 
Kragar 
Kragskyddare 
Muffar o. Boas 
Mössor 

Näsdukar 
Oljekläder 
Rockar 
Skodon 
Skärp 
Spetskragar 
Sportskjortor 
Sportstrumpor 
Strumpor 
Sweaters 
Underkläder 
Vantar 

m. m. 

LINDEMARKS 
KYRKOGATAN 32, Göteborg 

Stora sändningar färska starka 

Bottiner, Snowboots, 
Slippers, Hel- o. Halv-

galoscher, 
Gymnastik- och Sportsköi*. 

OBS. Alla modeller Galoscher 

Stor sortering. 

Filt- och Skinn-Damasker 

allt efter fabrikens priskurant 

DAM- HERR- om BARN
SKODON 

Trevliga, eleganta façons 
och utmärkta passformer. 

Alltid billigaste priser. 

City Nya A-B. Ksiiy Kungsg. 51 

Telefon Bl 7 9 

Böcker till julen— 
i nya exemplar till särskilt b'1' 

liga priser. 

Rikt urval av barn- och ungdoms-

böcker. 

Offert på begäran. 

BöteborgsCentral-
Hvitfeltsplatsen 7. Tel. 1794. 

O y NN A VÅRA 
ANNONSÖRER-

,APPÄp SVENSKA JULKI 
bör i dessa dagar vara alla kvinnors lösen. 

Väigjorda och vackra alster av svensk hemslöjd i alla prislägen 

KONSTFLITBN, OAMLA 1I(K;HKOI AN' ^ 
Telefon 4676. PRESENTKORT. 

tiv tjänstgöring inom kyrkan 

knappt begynt att vara en lärjun

ge. Det är endast emedan jag kän

ner mitt eget behov, som jag vå

gar lägga mina kaimrater kyrkans 

Skriande behov i närvarande tid på 
hjärtat. 

Religionen attraherar - kyrkan 
stöter tillbaka. 
Ett märkligt uttalande 

ii ii i m munin mi minium intniM 
finna säkert lios oss många trevliga 
saker, som passa till en julgåva. Måla, 
teckna och modellera är både nyttigt och 
nöjsamt. Alla slags materiel härtill finnes 
i våra detaljaffärer: 
24 Norra Hamngatan 24, 
(mitt för Brunnsparken) 
5 Viktoriagatan 5 
3 Nordenskjöldsgatan 3 
Se till, att Ni går efter rätt adress. 

Kyrkans evangeliseringsarbete. 
Detta består helt enkelt — låt 

mig säga det än en gång — i att 

kyrkan omvänder sig själv. Den 
evangeliska rörelse, som måste fö

regå, elller åtminstone åtfölja alla 

andra rörelser, är en ny, vitt ut
grenad, oavbruten strävan inom 
varje stift och församling att åter

vinna åt oss själva det eviga evange

lium, som vi äro kallade att förkun

na, att själva åter få syn på den 
Kristus, som vi predika. Biskopar, 

prester, menighet måste på nytt lä
ra känna Kristi tankar om Gud 
och om människan. De måste god
känna och rätta sig efter Kristi 

förvandling av livsvärdena. Vin

na geinom förnyad förening med 
Honom den frid och kraifit, som 
kommer av en ständigt djupare 
gemenskap med Gud, ocih ny driv

kraft till en allt mer utsträckt ge

menskap med människorna. Gud 
ske lov, där fininas tecken till att 
en sådan pånyttfödande rörelse in

om kyrkan håller på att vakna till 
liv. 

Ärkebiskopen av York, Cosmo Gordon Lang, inför kyrkokon 
gressen i Sheffield. platsens absolut 

största sortering 

h h 29214 

I K E V L I G  o c h  I N T R E S S A N T  
27 FÄRSKA 

N Y H E T E K  
V Ä R D E F U L L T  

I N N E H Å L L  

GÖTEBORGS 
MORGONPOST 

Den största 
morgon tidtt ingen 

.. * _ _ l:ma clot i 
äCKar jader & Skinn. 

Attachekappsäckar 
•val i alla prislägen. 

Det kyrkliga samvetet. 
Det kyrkliga samvetet har tiderna 

igenom varit ett särskilt kärt tillhåll 

för list och sofisteri, där Guds namn 

ständigt blivit missbrukat 

Den entusiastiska ortodoxin kan 
i isin självbelåtenhet, bitterhet, 

orättvisa vara djupt irreligiös. Ja, 
den religiösa ekstasen kan vara av-

mycket ringa andligt värde. Det är 
möjligt t. o. m. för sådana, som kal

las "gudfruktiga", att flitigit begag
na sig av Guds ord och sakramen

ten i en ande och med en verkan 
på deras sinnen, som knappt höjer 

sig över den som följer av avguda

dyrkan. Ty faran för avguderi är 

aldrig långt borta. 
Farorna, som de religiösa äro ut

satta för, ligga ofta dolda i deras 

egna hjärtan. Mästaren själv för

utsade dem med strängt allvar. Vi 
kunna ej, i synnerhet i närvarande 

tid, -för ofta komma ihåg, att skrift
lärda och fariseer ej endast voro 

Jesu isamtida och Hans fiender; de 
äro Hans samtida och Hans fien

der än i dag. De finnas inom oss 
själva. Nu som på Kristi tid måste 

religiositeten i alla sina yttringar 
och and aik t s ö v n ingår mätas eifter 

den sanna giudaktigihetens mått
stock — kommer den oss att älska 

Gud, så att vi behålla en ständig, 

lycklig förening med Honom i bön ? 

Kommer den o.ss att älska varand
ra, så att vi leva i en allt innerli

gare gemenskap, så att vi söka tjä

na och göra gott åt allla människor? 
Gud förlbjude, att jag skulle sy

nas tala ens med skymten av nå

gon överlägsenhet. Jag erkänner 
ärligt, att, mätt efter den måttstoc

ken, har jag efter trettiotre års ak-

Religionens yttersta mål. 
Av en Biådan rörelse kunde genom 

Guds välsignelse stora ting komima. 

Sammanslutning i .fråga om religio
nens yttersta mål slkulle medföra en 
ny känsla, av enhet inom kyrkan och 

mellan alla kristna. En vårflod av 
vissa ocih lyckliga erfarenheter av 
den Levande Herrens närvaro, och 

kraft slkulle flöda över kyrkan och 
lyfta den över den tryckande och 

nedslående känslan av sin egen brist. 
En, andlig livaktighet skulle uppstå, 

sam slkulle driva oss till nya brag
der för att sprida Kristi rike bland 
ailla klasser och nationer ooh över 
hela räckvidden av mänskliga liv. 

Firamiför allt skulle då Kristi kyrka, 
när den bringas att lyssna med allt 
varmare och mera levande sympati 

till människoandens rop: ' Vad 
skall jag göra, att jag må bliva 

frälst?" kunna fylla med ny tro, ny 
kraft, ny hänförelse evangeliets 

svar: "Tiro på Herren Jesus Kris

tus, så blir du frälst." 

E L E G A N T A  

och STILFULLA 

SKOPALATSET 
KORSGATAN 13 - GÖTEBORG 

TELEFON 5417 

av skinn och läder. 
Största ssrtering. Gör julinköpen i tid! 

EHlTON 

TEL. I46Ô5 

L A D E  R V A R O R  
RESEFFEKT ER. 

S P E ( I A L I T E T :  

HALLBARA PRYDLIGA 
DAMVÂS KOR.  

^.AUA VAkOl WENiKT FABIIKAT^ 
LÅGA HUER. 

att använda skarpa och frätande tvätt
medel. Tomtens välkända Tvättpulver 
är oskadligt för tvätten, men ger vid 

användning bästa resultat. 

l:ma clot med 
läderhörn. 

Hon föddes den 8 februari 1859 i ett 
vitt hus vid Mahmudiyekanalen 1 

Alexandria. Den lilla flickan gjorde 

sitt inträde i världen bland ett synner

ligen brokigt sällskap : achuschörskan 
var fransyska, barnjungfrun italiens

ka, kokerskan tyska, och till amma 
valdes en präktig negerkvinna. In
gen av dem alla förstod den andras 
språk, så att fru Reuter trots sina 

plågor måste spela rollen av tolk. 
En bland de första, som kom för 

att lyckönska föräldrarna, var en mu-
lattkvinna. Hon hade av sin engelske 

far fått en "lärd" uppfostran och an

sågs äga kunskaper om mångt och 
mycket, som brukar vara förborgat 

för vanliga dödliga. Efter att en 
lång stund ha betraktat den lilla ny

födda i vaggan, yttrade hon : En 
fådan allvarsam näsa barnet har. Det 
kjmmer en gång att skriva böcker. 
Och denna profetia, som sedan ofta 
upprepades i familjen, bidrog enligt 
Gabriele Reuters mening ej litet till 

att tidigt inge henne övertygelsen om 

en bestämd "inre kallelse." 
Livfullt och spännande skildra me

moarerna upplevelser från barndoms

tiden, vilken delades nästan lika mel
lan Egypten och Europa. Oftast ha
de familjen två hushåll: ett i Alexan
dria och ett i Dessau, den lilla tyska 

I residensstaden, där barnen började sin 

Se och förvissa Eder 
om våra priser och 
" kvalitéer — 

Obs.! Svensk tillverkning. 

H Carl Johnsson 
2 KUNGSGATAN 2 

Emy Thorin. 
DAHLBERGSGATAN 22 
itt för Realläroverket) 

hör till ett förstklassigt thebröds-
ïeri. Tel. 6077. Billiga priser. 

Allt som 
w'enerb; 



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

Affären skall upphöra. 
Allt skall 

Slutsäljas. 

Ytterligare nedsatta priser. 

Lanners' Skomagasin, 
Korsgatan 18. 

Lämpliga 

Julpresenter 

Bordserviser, 7Coo 
äkta Porslin, 62 delar Kr. J ̂  

Kristallgarnityr MOO 
7 delar Kr. ^Jv) 

Rosenlunds 
Bosättningsmagasin, 

Rosenlundsgatan 8 

Andra Långgatan 34 

PRESENTKORT. 

C.A. KJERNÂS EFTR, 
KUNGL. HOVJUVELERARE 

Östra Hamngatan 38 

Enastående stort urval för JULEN i 

Handhamrade praktpjeser i silver 
m. m. 

Stadens bäst sorterade affär inom branschen. 

A L L A  S L A G S  

Pälsvaror 
TVÄTTAS KEMISKT 

Elegant, Snabbt! 

NYHET: 

DAMMSUGAREN 
'DDPliEX FAVORITE' 

effektiv och enkel, fullt 
jämförlig med elektriska 
dam nsugare, som kosta 

mångdubbelt. — 

Pris endast Kr. SO: — 

A G E N T E R  S Ö K A S .  

Ring 1403 och vi sända 
gärna vårt ombud, som 
utan köptväng demon
strerar "Duplex Favorite " 

A.-B. Eskilstuna-Boden 
Ludvig Tingström. 

KLENA BARN. 
För Kvinnornas tidning av 

Röda korssyster. 

II. 

Motto: "Bättra atrt mota 
sjukdom än bota den." 

En annan vanlig barnsjukdom, 
som i motsats tiill halsflussen kom
mer sakta, smygande och som där
för alltför litet beaktas är skrofulö
sen (på folkspråket skrofflerna). 
Hos barn med sjuklig disposition 
är en tillfällig förkylning (ofta hals-
fluss) nog för att komma den slum
rande sjukdomen att "slå ut i 
blom". Man brukar 'märka dess an
tågande därpå att barnen bli bleka 
och kinkiga, "stygga", Öe förlora 
aptiten, falla av och sova merendels 
oroligt eller rent av dåligt. 

Just vid denna tidpunkt är det 
mycket lämpligt att gripa in med 
något stärkan de medel, t. ex. 
fiskolja. Men det bör vara den 
gula -sorten, ej emulsionen, ty den
na innehåller endast en tredjedel 
olja. Ett utmärkt preparat, långt 
verksammare än den svenska fisk
oljan, är emellertid den norska Je-
corolen ; visserligen ställer sig den
na rätt dyr, men den är för klena 
barn ytterst välgörande, vadan pri
set kan försvaras. 

Hygieniska förhålllanden spela 
naturligtvis även en stor roll. Ingen 
människa mår väl av att bo mörkt, 
trångt och fuktigt, allra minst barn. 
Därför finner man också en mängd 
skrofulösa barn just i trångbodda, 
mindre välbärgade familjp-

Födans sammansättning 
tycks enligt nyare forskningar även 
vara av star betydelse. Man har 
de senare åren 'kommit alltmer un
derfund med att utom äggvita, fett 
och kolhydrater så behöver särskilt 
den växande barnkroppen för sin 
sunda utveckling en del närings
ämnen, kallade* vitaminer. Dessa 
vitaminer äro ännu rätt okända, 
men man vet att de i stora 
mängder ingå i grovt bröd, 
jäst, sill, strömming, rovor, citron 
och apelsin samt i den gula fisk-
oljan. Vitaminer anses nödvändi
ga särskilt för ben- och it a n d u t-
bildningen. Sorgligt nog för
sämras tänderna märkbart när bar
nen ibli s'krofulösa, vilket skulle 
kunna förklaras så, att deras föda 

Ringströms Kemiska 
Hämtas och hemsändes. Order Telefon 8992 

("fint" bröd t. ex.) innehållit för 
, i t e t vitaminer. Att det före
finnes ett visst samband här, är 
tydligt. De praktiska konsekven
serna skulle alltså vara, att barnen 
alltid, och särskilt när 
de bli kilena, behöva mat, vari vita
miner i stor mängd ingå, d. v. s. 
grovt bod (i stället för fint), 
naturliga fruktsafter samt då och 
d å  u n d e r  h e l a  u p p v ä x t 
tiden gul fiskolja. 

Den kände barnläkaren d:r Axe) 
Höjer har i ett av sina föredrag 
framhållit sambandet mellan vita
minhalten i födan odh tandibildnin-
gen. Han säger: Det synes näm
ligen bero på födans halt av vita
m i n e r  v i d  t a n d e n s  b i l d n i n g  
huru den utvuxna tanden skall 
öliva beskaffad. De tänder, som 
spricka ut vid sex år (de perma
nenta — varäktiga) börja anlägga.? 
i käkarna redan vid sex månaders 
ålder. Är det icke en lockande ocb 
spännande uppgift, att genom iakt
tagande av nämnda föreskrifter för 
födan, bygga upp barnens tänder 
starka? Om småttingarna äro ovil
liga att intaga t. ex. fiskoljan, må 
vi tänka på, att det är bättre att de 
som små grina mot oljan än som 
vuxna för tandvärk." 

Om man nu i n t ie redan i sjuk
domens allra första begynnelse för
hjälpt kroppen till kamp mot den
samma genom att tillföra kroppen 
ett stärkande hjälpmedel, så hade 
skrofulosen troligen alltmer tagit 
herraväldet, vilket snart nog skm'.c 
visat sig i röda, ljus'skygga ögon 
odh anisvällida körtlar (hårda knu
tar) här och där på halsen. I detta 
stadium bör barnet ovillkorligen fö
ras till läkare, ögonen får man tän
ka på att hålla väl rena genom 
tvättning med ljum 2 % iborsyre-
lösning och ren bomull, ty en rätt 
stark vätskeavsöndring uppstår i 
samband med inflammationen, vil
ket gör att ögonen särskilt om rnor
narna äro starkt hopklibbade. Här
till 'kommer att barnen måste 
strängt tillhållas att icke gnug
ga de kliande ögonen. Läkaren or
dinerar vanligen dessutom någon 
salva till insmörjning. Få icke bar
n e n  h j ä l p  i  t i d ,  d .  v .  s .  m  e  d  
detsamma, kan synen skadas 
genom de från början ytterst små 
sår, som vanligen uppstå på horn
hinnan. 

De föräldrar, som så kunna, 
böra låta de slkrofuilösa barnen få 

levereras å näsran hviLken plats son 
häLst i världen 

genom. 

cVusxi 
fälomsterJiandel 

GUSTAF EKMAN 
GÖTEBORG, STORGATAN 3t 
TEL£GRAMADR"VASA" CODE V.O.B. 

TEL. <*3J+ • '036S 

O/Cedlem av: 

7ke ^Florists'Telegraph. ^Delivery 
Association <11.0. samt 
fälumenspenden-Vermittlung, 'Berlin. 

C.a 4000 blomsteraffärer 
lorden rundt äro anslutna. 

komma till Västkusten, ty salta 
bad äro jämte fiskoljan de bästa 
botemedel vi känna mot sjukdomen 
i fråga. Hur många gånger har 
man icke sett rödögda, bleka, ta-
niga barn komma hem efter en så
dan badsejour. bruna och rödblom-
miga, sprudlande av liv och strå
lande av hälsa! 

Och för dem, som icke ha råd 
till extra utgifter om än aldrig så 
nödvändiga vill jag påpeka de s. k. 
kustsanatorierna och barnkolonier
nas verkligt välsignelserika verk
samhet. Där finns en möjlighet 
även för dem, som ha det ekono
miskt bekymmersamt, att få skicka 
med sina småttingar ut till salta 
bad och friska vindar. 

Det är alla skäl i världen att 
g r i p a  i n  k r a f t i g t  r e d a n  f r å n  
början, ty, märk väl, skrofu
losen är ofta en föregångare till den 
l å n g t  f a r l i g a r e  t u b e r k u l o 
s e n .  

Tuberkulosen delar man vanligen 
upp i 4 stora grupper: 

1) lungtuberkulos (lungsot); 
2) körteltuberkulos; 
3) hudtuberkulos (lupus); 
4) bentuberkulos. 

Men det finns ingen del av vår 
kropp, som inte kan bli säte för tu
berkulos utom — hår och naglar. 

Vi hoppa över den första, som i 
ett annat sammanhang senare kom
mer att behandlas, och stanna i dag 
som allra hastigast vid den sista 
gruppen — bentuberkulosen. Dess 
lokalisation framgår av namnet — 
tuberkulos i något av skelettets 
ben. De allra flesta skola genast 
ha bilden klar för sig, när jag näm
ner dess mera vanliga yttringar: 
s. k. höftsjuka och puckelrygg. Men 
jag vill samtidigt betona, att en 
person som haltar visst icke be
höver lida av tuberkulos i höften 
(höftsjuka), utan kan detta bero på 
en medfödd missbildning, varvid 
"höften är ur led", som allmänhe
ten brukar uttrycka sig. 

Detsamma gäller om puckelrygg. 
Det kan vara frågan om en allt
mer tilltagande ryggradskrökning 
eller dylikt. 

För alla dessa olika sjukdomsfor
mer bör naturligtvis läkare rådfrå
gas i tid, d. v. s. helst medan bar
nen äro helt små eller s å 
fort man märker tecken på en 
begynnande sjukdom eller 

JLLPRESENTER 
smakfulla och prisbilliga 
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C. J. Josephsson 
KUNGSGATAN 31—33 (mitt för Domkyrkan) 

Kvinnornas Tidning gratis 
u n d e r  h e l a  1 9 2 3  

erhåller var och en som skaffar oss 10 st. nya Visårs prenumeranter 

KVINNORNAS TIDNINGS EXPEDITION, 

Vallgatan 27. Tel. 18070. 

För att göra mina KAFFEBLANDNINGAR kända 
för eii större publik, reducerar jag under julmånaden priset å mitt 
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1̂* Q £)LQ P- Handsydda Skodon 

H. K. H. KRONPRINSENS HOVLEVERANTÖR. 

Eken tillverkning 

Kungsgat. 20, 
G Ö T E B O R G. 

missbildning. Det är samvetslöst 
att låta det ena året efter det andra 
gå, enfaldigt troende att sådant 
"växer bort" med tiden. Nej! Ju 
förr ett barn får komma under 
sakkunnig belhandliing, desis s t ö r-
r e äro utsikterna att det skall 
kunna få effektiv hjälp. 

På våra barnsjukhus och vanfö
reanstalter, varav en finnes i Stock
holm, en i Göteborg och en i Häl
singborg botas årligen hundratals 
barn, behäftade med ovannämnda 
åkommor. 

Det är på föräldrarna det till stor 
d e l  k o m m e r  a n  o m  m ö j l i g h e 
t e r n a  t i l l  f ö r b ä t t r i n g  
skola tillvaratagas, el
ler om det dyrbara tillfället skall 
försittas, emedan man ej "kommit 
sig för med" att söka hjälp innan 
d e t  b l e v  —  f ö r  s e n t .  

Var god gynna våra 
t T • • annonsorer t T • • 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser. 

ALMEDAHLS FÖRSÄLJNINGS MAGASIH, 

Kungsgatan 55. 

TILL JULEN! 
iiiHiiiniiinimiiiiiniiniHini|niiiHniiiiiinuniiiniuniniimiiiiiMiini.in..,..»1[jj[|[|"ij-

Passande Julklappar. 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp-
Si Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913, 

Kobbs 
Thé 
är alltjämt 

marknadens 
förnämsta 

ma släktingar kunde änkan dra sig 
fram. Redan efter ett år måste Gab
riele avbryta vistelsen i pensionen för 
att i ett fattigt småstadshem bistå 
den klena, opraktiska modern. Det 
var minsann ingen småsak att upp
fostra fyra ostyriga gossar! Att den 
blida, anspråkslösa systern därvid 
måste åsidosätta alla egna önskningar, 
är klart. Hon arbetade och försaka
de i kapp med modern, lagade mat, 
borstade skodon, sydde och stoppade. 
Endast i hemlighet och på enstaka 
lediga stunder blev det henne möjligt 
att fortsätta sina studier och tillägna 
sig förvånande stor beläsenhet. 

Just under dessa svåra år upp
täckte hon sin gryende berättaretalang 
och fattade beslutet att utbilda den 
för att på så sätt skaffa sig en välbe
hövlig inkomst. Flera småbitar lyc
kades hon få antagna i en landsorts
tidning, och för övrigt skrevs och 
filades flitigt på det ena manuskrip
tet efter det andra. Ämnen hämtade 
den unga författarinnan vanligen 
från sin mors eller andras berättelser, 
och det livliga umgänge hennes fa
milj underhöll trots armod och 
ogynnsamma kommunikationer kom 
henne därvid till godo. "Min mor", 
säger hon själv, "var övertygad om 
att samvaron med många slags män
niskor, vistelsen i olikartade hem bi-

droge till personlig bildning i långt 
högre grad än all boklig lärdom." 
Gabriele fick därför så ofta som möj
ligt begagna sig av inbjudningar till 
längre eller kortare besök hos släkt 
och vänner. 

En avgörande vändpunkt i hennes 
liv blev det första uppehållet i Wei
mar år 1876. På denna klassiska mark, 
mitt ibland alla minnen från den tys
ka litteraturens storhetstid och i de 
intressanta konstnärskretsarna där 
upplevde Gabriele Reuter sin verkliga 
ungdom. Hennes mor lät också små
ningom övertala sig att flytta dit när 
sönerna vid mycket unga år dragit 
ut i världen. Gabriele var då tjugo 
år gammal, och det var tid på att ta
ga hänsyn till hennes utvecklingsmöj
ligheter. "I Weimar andades min själ 
hemluft", säger hon. Morbroderns, 
den framstående målaren Herm. Beh-
mer, älskliga, snillrika maka blev 
hennes avgudade väninna, som dela
de och stegrade hennes intellektuella 
intressen och fick oinskränkt infly
tande över henne. Elisabeth Behmer 
var också den enda, som visste om 
Gabrieles kärlek till en högt begåvad, 
men redan mycket blaserad konstnär. 
Icke heller nu blev den unga flickans 
tycke besvarat. Trots sin ovanliga 
skönhet och sitt goda huvud gjorde 
hon i allmänhet intet djupare intryck 

på männen. Därtill var hon för all-
arligt anlagd, för stilla, inåtvänd och 

tillbakadragen. 
De sexton år Gabriele Reuter bod 

de i Weimar blevo hennes egentliga 
studietid. Hon läste och skrev, fick 
också emellanåt något tryckt och lät 
den rika strömmen av litterärt och 
konstnärligt liv flöda över sin själ. 
Självuppfostran var hennes dags 
verkliga innehåll. Målmedvetet strä
vade hon att utmejsla sin personlighet 
till ett "fullödigt konstverk." I fråga 
om yttre förhållanden tycktes naturen 
visserligen ha förlänat henne "en 
egendomlig talang att städse välja 
det olämpliga", och kampen mot ar
mod, sjuklighet, familjetvång syntes 
aldrig vilja taga slut. Men inom hen
ne mognade dock i all tysthet skapa
rekraft och självförtroende. Och när 
en gång i ett större litterärt sällskap 
en bekant kritiker rådde henne att 
"aldrig skildra något annat än den 
verklighet, i vilken de egna sinnena 
äro fallt hemmastadda", fann förfat
tarinnan Gabriele Reuter slutligen sin 
egen väg. Hennes penna hade aldrig 
förmått göra sig förtrogen med det 
romantiska, det fantastiskt hopfoga
de eller hcmiighelsfullt beslöjade; 
sä mycket bättre och sannare kunde 
den återge människor och förhållan
den ur den närmaste omgivningen. 

Den îealistiska berättelsen", som 
just på nittiotalet började behärska 
deri tyska litteraturen, är i själva ver
ket Gabriele Reuters speciella konst-
gebiu 

Tiden omkring 1890 betecknar för
fattarinnan som den för hennes ut
veckling avgörande. Just under de 
åren vann hon full klarhet i sin livs
åskådning och blev ense med sig 
själv om sina konstnärliga mål. En
dast omutlig sanning ville hon för
kunna, och det gällde att finna ett te
ma, varigenom hon verkligen blev i 
stånd att uppenbara något viktigt för 
sina medmänniskor. Det är utan tvi
vel memoarernas mest gripande mo
ment, när det beskrives hur den sö
kande, kämpande författarinnan 
plötsligt blev medveten om sin upp
gift i världen : att draga fram i ljuset 
vad de bildade kretsarnas döttrar, 
"flickan av god familj", i tysthet 
måste lida. 

"Jag ämnade ej tala om de stora 
passionerna, som slå upp mot him
len som röda flammor. Om deras 
skönhet ha alla tiders och alla län
ders poeter ofta nog sjungit sig tröt
ta", skriver Gabriele Reuter. "Nej, 
mitt ämne skulle bli alldaglighetens 
stumma tragedi, den genom vilken 
tusen blomstrande varelser gått un
der, utan att en enda skald förhärligat 

den : kvinnans sorgliga lott att födas 
och uppfostras till en kallelse — äk
tenskapet —, som hon lär sig anse 
för sin enda lycka och sedan aldrig 
får del av". Den "fina" familjen 
utan tillräckliga penningmedel för att 
vidmakthålla traditionens anspråk 
utåt och genompyrd. av fördomen, att 
döttrarnas enda utväg bestod i pas
sande giftermål — det var en miljö, 
som Gabriele Reuter kände till i 
grund och botten. Den kunde hon 
fullt levande återge ! Sitt eget liv 
skulle hon visserligen icke direkt 
skildra, ty det innebar ju samtidigt en 
talangs särställning och genombrott. 
Nej, det måste bli hennes uppgift att 
visa ett typiskt exempel, i vilket oräk
neliga medsystrar kände igen sig för 
att. sålunda möjligen räddas och fri
göras ! 

Till och med sedan boken om of
ficersdottern Agathe Heidling både 
till innehåll och form antagit bestäm
da konturer i författarinnans inre, 
dröjde det flera år, innan den blev 
färdig. Fru Reuter insjuknade livs
farligt och hemföll efter tillfrisknan
det åt en svaghet och hjälplöshet, som 
tog dottern helt i anspråk. Endast 
på småstunder, mellan husliga ålig
ganden,sjukvård och journalistiskt 
arbete, skrev denna "som ett slags 
belöning" på sin märkvärdiga roman. 

Men slutligen stod hon dock vid må
let. Hösten 1895 flyttade de båda da
merna från Weimar till München, 
och några veckor senare utkom "Ans 
guter Familie", den bok, som i 
enda slag gjorde Gabriele Reute'' 
berömd. 

Med denna seger slutar memoar
verket. Endast en kort överblick an
tyder författarinnans senare levnads
öden : litterära framgångar, pekuni-
ärt oberoende, rykte och hedersbevis 
ha i rikt mått kommit henne till del. 
en stor kärlek korsade äntligen den 
redan gråhåriga kvinnans väg, och 

moderskapets lycka beskärdes henne. 
Men hon bekänner öppet, att knn? 
allt detta godâ, som livet öst över hen 
nes medelålder, alltid en viss nykter 
het och resignation legat. Ungdomens 

'ängtansfyllda, hoppfulla skinimei 

hade bleknat : lyckan kom för sent 

till henne för att verka berusande. 

Gabriele Reuters biografiska an 

teckningar ge oss förklaring på ^en 

makt hennes böcker under ett kvar 
sekel utövat särskilt på kvinnom3' 

.. cajl' 
Det är hennes ärliga stravan, 
ningskärlek och höga själsadel, soi 
fascinerat oss, hennes kraft att 
saka och mod att vara sig själv 
kampen för sin övertygelse och s' 
konst, som sporrat oss, hennes 
varma hjärta, som vunnit vår kal e 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  
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0ra Teatern 

eajadaren. 
tre akter av E. Kålman. 

°pere 
k, ! 30 BiUighetsmatiné: 
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^nsbérgsteatern. 

>~U Varje afton kl. 8 

OoktornsJÜ^fl-

Varje afton kl. 8. 

wflSSS Pel""-

M va Theatern. 
Varje aftcn kl. 8:_ 

Rena ra««* sanningen. 
Billighetsmatiné söndag kl. UO. 

BARKEN MARGARETA. 

yfïXTÊÂfERN^ 
U Varje afton kl. 8 e. m.: 

Hemslawinnor. 

Söndag två förest, kl. 7 o. 9. 

MIM 
GBtebergs största och 
mest populära filmteater 

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

Mullsjö. 
Margretehölms Pensionat (Herrgård) re

kommenderas för sitt härliga läge 250 mtr 
o b God vintersport, förstklassig in
ackordering. Öppet året om. Beställningar 
till jul och nyår emottages. 

Telefon Mullsjö 19 A. 
FRÖKNARNA M. A. NILSSON, 

Mullsjö. 

Teaterspalten. 

Vi påminna härmed om Stora I ea-
terns pågående succésprogram. Baja-

dären av wienaren E. Kälmän, den 
segerrike författaren till Czardasfur-
stinnan, som ännu några dagar skän
ker publiken en odelat njutbar afton. 
Samtidigt fästa vi uppmärksamheten 
på I.orensbergsteaterns nya program 
Bernard Shaws utomordentligt roan
de Doktorns dilemma. Båda teatrar-

J  u  m  p e r s  

framhålla vi vidstå* 
ende mycket om< 
tyckta modell till 

OO 

Säkert en välkommen Julklapp! 

HERM-MEETH? AB. 

PRESENTKORT 
tin 

J U B I L E U M S U T S T Ä L L N I N G E N  

Från och med i dag kan Ni köpa presentkort gällande för säsong» 
kort till Jubileumsutställningen nästa sommar. Dessa presentkort 

böra icke saknas i någon julklappskorg. 

En sådan 

JULKLAPP 
bereder det värdefullaste utbyte, glädje och förströelse under hela 

den kommande sommaren. 
Det första säsongkortet i en familj kostar 30 kronor. Varje inne» 

havare av ett dylikt kort à 30 kronor äger rätt att köpa familjekort 
för en hemmavarande vuxen familjemedlem for 20 kronor, for 
övriga hemmavarande vuxna per styck för 15 kronor, for barn 

under 12 år per styck för 5 kronor. 
Presentkorten kunna köpas i Ferd. Lundquists och Vollmers» 

Meeths Varuhus samt på 

UTSTÄLLNINGSBYRÅN. 

mr TILL JULEN! -m 
Mina varor prima. Hlina priser verkligt billiga. 

C. W. WOLFENSTEIN, Juvelerare. Kasenitorae^6^Böteboi^^^Telefon^3G58^ 

C// DETALJ 
^amn6* 

IN1ABS 
Färdigsydda lampliga 

JULKLAPPAR 

nas eminenta förmågor svara for ett 

briljant sceniskt utförande. 
* 

"Rena rama sanningen" går allt
jämt på Nya Teatern. Det är ett 
lustspel, fyndigt, underhållande ocn 
mycket roligt och, vilket är mindre 
vanligt för scenskapelser av denna 
typ, spännande ända tills ricåfailet, 
då man med en suck av glädje kon
staterar, att segern i den utkämpade 
skarpa striden om den rena rama 
s anningen hemförts av peison. 

Pjäsen spelas endast några få gan
zer till. Låt den icke försvinna utan fe 
att ni sett den! 

Dam- & Herr-HandsKar 
i Erkänt goda kvaliteer och 

billigaste priser. 

J O H .  N I L S S O N S  
H A N  D S K F A B R I  K  
Etablerad 1886. — Telefon 6 9 90 
9 HVITFELDTSPLATSEN 9 
(Mitt emot Gamla Latinläroverket) 

Fru Blomsterblad läser tidningen: 
Här står "Principuttalandet" över 

en lång artikel. Var ligger det lan

det? 
Herr Blomsterblad med höjda 

ögonbryn: — Kära, vet du .nie det?! 
Du behöver tydligen en repetitionskurs 
i geografi. Principuttalandet ligger 
ungefär mitt i Central-Afrika, lite 

österut — så där — 
Fru Blomsterblad läser vidare. -— 

Men Göran!! Det är ju inte alls frå
ga om något land! Princip-uttalan

det skall det vara ! 
Herr Blomsterblad : — Hm ! 

Julens pryds 
nadssaker. 

För att få julhögtiden så vacker 
och stämningsrik som möjligt fordras 
det att man smyckar sitt hem rikare 
och annorlunda till denna helg än an
nars. 

Man kan göra mycke1. med rätt så 
enkla medel, framför allt för julbor
den och julgranen. Härtill behöver 
man endast papper, en sax och litet 
fantasi. Av det kulörta papperet, 
vanligt silke- eller crêpepapper i ju
lens speciella färger, rött och grönt, 
julrosornas och evighetstiädets, kan 
man sålunda för julbordet förfärdiga 
en del slingor och blommor, s ;m väl
arrangerade göra sig mycket effekt
fullt. Till slingorna klippas av silke-
papper raka remsor av cirka 34 me
ters längd och 6 cm :s bredd. Dessa 
sammanvikas på längden två gånger 

1 så att man erhåller en cirka 1 cm. 
bred hårt sammanpressad remsa. 
Med saxen gör man nu ett snett 

klipp från den ena kanten ti 11 den 
andra, tills en marginal av .några mil
limeter återstår. Härefter gör man 
från den aindra kanten ett liknande 
snett klipp med en liknande margi
nal och fortsätter så att med ett klipp 
ömsom från ena kanten och ömsom 
från den andra tanda upp hela rem
san. När detta är gjort öppnar nian 
den försiktigt och finner då, att nian 
har en genombruten, tänjbar slinga, 
varmed man -kan dekorera salsbordet, 
julbordet eller granen. Blommor gö
ras bättre av styvt papper, stjärnor, 
korgar o. d. för granen av silver-
och guldpapper. Av glans-och silke-
papper kan man förfärdiga ett Betle-
hem. Man gör en foind av blått i olja 
genomdränkt papper med inklistrade 

_ gula stjärnor — himmel. En mark 
av grönt papper, träd av dito grönt 
papper, och ett prosceneri i någon 
amnan färg. Till interiören tages s. k. 
småbilder, krabban med barnet, her-

J darna och lammen. Det hela belyses 
— med elektrisk lampa bakifrån och gör 

sig mycket vackert,, särskilt för barn, 
som ej äro så kritiskt anlagda if i aga 

om materialet. 
Med litet händighet kan man av 

Smide alla slag, Keramik, Väf nåder 
Bese utställningen 

SÖDRA HAMNGATAN 45 

KONSTSLÖJDEN 

Stilfulla KRflNSUR 
i 

Blomsterhandeln Linnéa, 
Nils Ericsonsg. 23. Tel. 3630, 

invid Statens station. 

Dagligen friska ROSOR. 

.oÄSsäP"-

.«ssr i m bästa tvättmedlet 
kläder 

Gummans Flingor 

l» 

1 

Drick ^ ßegär 
a titta" afffid 

lames Lundgren eö 
° Göteborg -

Sverigeé siörsia och fôrnâmëila 
ihéfirma 

0B5! VARNAS FOR EHOWmOAR.! OBS'. 
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papper även förfärdiga en hel del oe-
koratictner, som har sitt raison 
s'être" vid juletid, såsom girlandei 
kring lamporna, lustiga bordsprydna
der och placeringskort, julmiddags
mössor av det slag man annars bra
kar finna i smällkarameller o. s. v. 

Av olikfärgade glanspapper kan 
man vidare efter annonsklichéer el
ler vad som helst utklippa en del fi
gurer som applicerade på vita karton
ger eller styvt ritpapper bliva verk
ningsfulla jultavlor för barnkamma

ren. 
Det hela är ju icke dyrbart. Men 

medan arbetet pågår gläder det både 
små och stora, och resultatet kan, som 
sagt, med litet färgsinne och fantasi 
bli av en god effekt, som fyller sitt 
syftemål att höja jul- och feststäm

ningen i våra hem. 
Ungmor. 

HALLBERGS 
Kungl. Hovjuvelerare. 

Bästa varor och billigaste priser. Skandi
naviens största fabrik för Juvel-, Quid-, 

Silver- och Nysilverarbeten. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 84-62 
Rekommenderas ! 

Vid de norska stadsfullmäktigeva
len, som just nu ägt rum, hava kvin
norna vunnit en rad vackra framgån
gar. Ett betydande antal kvinnlig» 

ledamöter hava insatts i kommunsty
relserna landet runt. I Kristiania 
stadsfullmäktige komma tolv kvinnor 

att sitta under nästa period. 

Musik 
TILI IULEN! 

Ett musik ins t rument  eller några 
vackra musikalier är alltid en välkom
men julklapp. Största sortiment till billigaste 
priserj 

Södermans 
Musikaffär - Västra Hamngatan 24 

Göteborg. 

A.-B. 

Kungsgatan 45. Tel. 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser. 

Selma Sjöberg's 
DAMFRISÉRSAL ONG 

Kungsgatan 63. Rikstelefon 4717. 

R e k o m m e n d e r a s .  

HANDSKAR eller PRESENTKORT 
från 

HANDSKKOMPANIET 
Drottnlnggat. 43 Telefon 15379 

BLIR SÄKERT EN OMTYCKT JULKLAPP. 

r STOR UTSTÄLLNING AV 

JAPAN- & K IN A VAROR 
Bronser, Elfenben, Satsuma, äkta Porslin, 
Kaffe- och Theserviser, Träskulpturer, 

Lackvaror, Kuriosa etc. 

H U G O  A H R É N  
Södra Hamngatan 39. 

ensamrätt för Sverige. Eftertryck 
ej tillåtet). 

I Rosenhof. 
Koman av Luise Westkirch. 
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3. 

Ar maten färdig, Berta, ställ 
^am tailJrikar på bordet, Dora; 

a"e komme-r nog strax." 
Ja. där har du minsann skaffat 

'S en fin logerare, mor" — 'hå-
VAfe Ladewiisoh, svärsonen. "En 
* 11 f'är smutsig ikryimpling och tig-

;re- f—n. Man får ont i ma-
'">ara man ser på honom. Och 
där fôder du sedan sju år." 

,)rj °r ^'PPert, Bom sikar sönder 
atis över stekpannan, vände sig 

ra'skt om: 

med U S'tter hellre tiill bords 
jjr ^reve, Ladewisch, och det 
]en 

a *"r 'S't'ter och väntar på 

ken' <>m X'u 'nte kommer ur fläc-
ditt skrädderi? Jag har 

alltid kunnat fira både jul och påsk 
ooh födelsedagar, och jag har stallt 
alia mina sex på fötterna, fastän 
Lippert jiuist aldrig har hjal'pt mig, 
så länge han var hos mig, och nu 
är det åtta år sen, han lät bade 
mig odh barnen sitta kvar ensamma 
i elände, och ingen vet, var han 
häller hus. Ooh då Sofi, min äld
sta och hennes man hade gett sig ut 
i vida världen, så tog jag deras 
två barn till miig odh ska' val fa 
folk av dem också. Och vem hjäl
per mig med allt detta? Jo, just 
Palle, och om honom isäges inte ett 
ont ord, begriper du? Det ar en 
ordentlig människa. Han har ännu 
aldrig ätit en beto bröd vid mitt 
bord utan att ärligt betala för det. 
Och det är mer än som kan sajas 
om ' visist folSk, som ha aMa sina 

lemmar i behåll. 
Hennes ögon blixtrade straffan

de mot  svärsonen, ljusa, slkarpa rov
fågelsögon, som .föga passade i det 

runda, leende ansiktet. 
"Ja, den som tigger ihop sina 

pengar i gathörn ena", sade lianan
de Ladewisdh, "kan ju sen vara 
storartad och vräka det på bordet. 

"Ja visst, ja visst. Palle tigger; 
vad i all världen skulle 'han annars 
ta sig tili med sina krokiga knän? 
Han är inte en sådan stark björn 
som somliga, vilka till och med jag 
känner. Men han tigger inte av fat
tiga kvinnor, sådana som jag. Bara 
av sådana där storbjässar, där var
ken en femma eller tia gör tomrum 
i börsen. Och, gudskelov, det finns 
ännu godhjärtade människor på 
jorden, som gärna skänka en skärv. 
Han gör dem ju bara en glädje 
med att be dem, och de ha glädjen 
att få ge. Däri är ingenting att 
förakta eller att göra narr åt, rakt 
ingenting. För mej finns för res
ten bara två slags folik; sådana, 
som är' ordentliga och sadana, som 

inte är ordentliga." 
"Och ordentliga, ordentliga kallar 

kära mor bara dem, som ha fickor
na stinna av silverpengar", sade 

den surmulne. 
Mor Lippert sköt stekpannan 

med det fräsande flottet över el

den : 
"Den som vill komnna genom 

världen får röra på «ig, odh den, 
sonn inte rör på sig, kommer inte 

fram. Det är, vad jag tänker." 
"Kom så går vi hem, Berta", 

morrade Ladewisch. "Mor menar 
ju vi ska röra på oss. Då lär där 
väl inte finnas -plats vid hennes 
bord, där ordentliga människor lik 

Palle sitter." 
Berta tvekade, hon visste att 

skafferiiskåpet var tomt. Odh mor 
Lippert, som visste att det var 

tomt, jämnade vägen. 
"För mina barn finns alltid plats 

vid mitt bord. Jag kam inte låta 
någon lida nöd. Odh vad dig an
går, Ladewisch, så gkailil jag i mor
gon gå till ett par bekanta iskräd-
daremästare odh höra, om någon av 
dem villi ta eimot dig. För det du
ger rakt inte, om du går själv; du 
kan mte ilägga diina ord. Gud ske 
lov, att du är skickligare med fing
rarna än med munnen. Det ska 
väl lyckas mig att få en plats åt dig 

som gesäll." 
"Jag har verkligen haft nog av 

att sitta som gesäll på skräddar-
bordet." Ladewisch höll i sig. 
"När du just säger, att du inte kan 
se dina barn lida nöd — Berta är 
väl också ditt barn, såväl som de 

anid!ra _ odh när du nu har den 

där sparbanksboken, så kan jag inte 

U1Se * * * 
Berta traimpade mannen på tårna 

ined en menande blick: 
"Tig nu", viskade hon, "mor blir 

knottrig, och då kan du gå och 

lägga dig hungrig." 
Ladewisdh tvekade ett ögonblick, 

men doften av stekt potatis beseg
rade honom. Han avbröt med ett 

morrande. 
Heilt vänligt, som om hon ingen

ting märkt, sade mor Lippert: 
"Kära barn, det är söndag i mor

gon. Då gör vii i ordning i vår stu
ga. Jaig har redan varit hos ma
gistraten och gjort allt klart med 
trädgården ; stugan står ju kvar 
se'n i fjor liksom alla vintrar, och 

där fattas ingenting." 
Ett besynnerligt buller hördes på 

trappan. Det lät som om någon, 
som ännu icke lärt att gå, försökte 
gå med träskor. Utan knadkning 
på dörren tryckte man på klinkan, 
och en sällsam människovarelse 
stod i dörramen, när dörren sprang 
upp. överkroppen tillhörde en 
bred axlad man, men han gidk på 

knäna. Under knätskållarna voro 
skinnbeklädda odh stoppade kork
skivor fastspända med läderrem
mar, och på dessa gick han, medan 
underbenen odh fötterna, instuck
na i stövlar, stucko ut orörliga balk-
åt. Mannen bar en illa medfaren 
grå hatt; brättet hade en stor 
smörjig fläck, från det eviga av
tagandet, då hatten hölls fram till 
allmosor. Han hade ett skäggigt, 
brutalt ansikte, som verkade obe
hagligt groteskt, då det icke stod 
högre från golvet än ett sjuårigt 
barns. Munnen var grov och sinn
lig, men näsan ihade god forim, och 
de mörka ögonen odh pannan hade 
man rent av kunnat kalla vackra, 
om de idke beskuggats av ett smut
sigt, rävrött hår, som tovigt hängde 
ned ända till ögonbrynen och dolde 
det mesta av hans drag för män
niskor av normal storlek. 

Mor Lippert hälsade glatt på 
krymplingen och sprang fram för 
att hjälpa honom av med den var
ma, slitna överrocken. 

"Kväll, Paille", hälsade hon. 

"Haft god förtjänst?" 
"Går väl an", brummade man-
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II. 

Motto: "Bättra atrt mota 
sjukdom än bota den." 

En annan vanlig barnsjukdom, 
som i motsats tiill halsflussen kom
mer sakta, smygande och som där
för alltför litet beaktas är skrofulö
sen (på folkspråket skrofflerna). 
Hos barn med sjuklig disposition 
är en tillfällig förkylning (ofta hals-
fluss) nog för att komma den slum
rande sjukdomen att "slå ut i 
blom". Man brukar 'märka dess an
tågande därpå att barnen bli bleka 
och kinkiga, "stygga", Öe förlora 
aptiten, falla av och sova merendels 
oroligt eller rent av dåligt. 

Just vid denna tidpunkt är det 
mycket lämpligt att gripa in med 
något stärkan de medel, t. ex. 
fiskolja. Men det bör vara den 
gula -sorten, ej emulsionen, ty den
na innehåller endast en tredjedel 
olja. Ett utmärkt preparat, långt 
verksammare än den svenska fisk
oljan, är emellertid den norska Je-
corolen ; visserligen ställer sig den
na rätt dyr, men den är för klena 
barn ytterst välgörande, vadan pri
set kan försvaras. 

Hygieniska förhålllanden spela 
naturligtvis även en stor roll. Ingen 
människa mår väl av att bo mörkt, 
trångt och fuktigt, allra minst barn. 
Därför finner man också en mängd 
skrofulösa barn just i trångbodda, 
mindre välbärgade familjp-

Födans sammansättning 
tycks enligt nyare forskningar även 
vara av star betydelse. Man har 
de senare åren 'kommit alltmer un
derfund med att utom äggvita, fett 
och kolhydrater så behöver särskilt 
den växande barnkroppen för sin 
sunda utveckling en del närings
ämnen, kallade* vitaminer. Dessa 
vitaminer äro ännu rätt okända, 
men man vet att de i stora 
mängder ingå i grovt bröd, 
jäst, sill, strömming, rovor, citron 
och apelsin samt i den gula fisk-
oljan. Vitaminer anses nödvändi
ga särskilt för ben- och it a n d u t-
bildningen. Sorgligt nog för
sämras tänderna märkbart när bar
nen ibli s'krofulösa, vilket skulle 
kunna förklaras så, att deras föda 

Ringströms Kemiska 
Hämtas och hemsändes. Order Telefon 8992 

("fint" bröd t. ex.) innehållit för 
, i t e t vitaminer. Att det före
finnes ett visst samband här, är 
tydligt. De praktiska konsekven
serna skulle alltså vara, att barnen 
alltid, och särskilt när 
de bli kilena, behöva mat, vari vita
miner i stor mängd ingå, d. v. s. 
grovt bod (i stället för fint), 
naturliga fruktsafter samt då och 
d å  u n d e r  h e l a  u p p v ä x t 
tiden gul fiskolja. 

Den kände barnläkaren d:r Axe) 
Höjer har i ett av sina föredrag 
framhållit sambandet mellan vita
minhalten i födan odh tandibildnin-
gen. Han säger: Det synes näm
ligen bero på födans halt av vita
m i n e r  v i d  t a n d e n s  b i l d n i n g  
huru den utvuxna tanden skall 
öliva beskaffad. De tänder, som 
spricka ut vid sex år (de perma
nenta — varäktiga) börja anlägga.? 
i käkarna redan vid sex månaders 
ålder. Är det icke en lockande ocb 
spännande uppgift, att genom iakt
tagande av nämnda föreskrifter för 
födan, bygga upp barnens tänder 
starka? Om småttingarna äro ovil
liga att intaga t. ex. fiskoljan, må 
vi tänka på, att det är bättre att de 
som små grina mot oljan än som 
vuxna för tandvärk." 

Om man nu i n t ie redan i sjuk
domens allra första begynnelse för
hjälpt kroppen till kamp mot den
samma genom att tillföra kroppen 
ett stärkande hjälpmedel, så hade 
skrofulosen troligen alltmer tagit 
herraväldet, vilket snart nog skm'.c 
visat sig i röda, ljus'skygga ögon 
odh anisvällida körtlar (hårda knu
tar) här och där på halsen. I detta 
stadium bör barnet ovillkorligen fö
ras till läkare, ögonen får man tän
ka på att hålla väl rena genom 
tvättning med ljum 2 % iborsyre-
lösning och ren bomull, ty en rätt 
stark vätskeavsöndring uppstår i 
samband med inflammationen, vil
ket gör att ögonen särskilt om rnor
narna äro starkt hopklibbade. Här
till 'kommer att barnen måste 
strängt tillhållas att icke gnug
ga de kliande ögonen. Läkaren or
dinerar vanligen dessutom någon 
salva till insmörjning. Få icke bar
n e n  h j ä l p  i  t i d ,  d .  v .  s .  m  e  d  
detsamma, kan synen skadas 
genom de från början ytterst små 
sår, som vanligen uppstå på horn
hinnan. 

De föräldrar, som så kunna, 
böra låta de slkrofuilösa barnen få 

levereras å näsran hviLken plats son 
häLst i världen 

genom. 
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komma till Västkusten, ty salta 
bad äro jämte fiskoljan de bästa 
botemedel vi känna mot sjukdomen 
i fråga. Hur många gånger har 
man icke sett rödögda, bleka, ta-
niga barn komma hem efter en så
dan badsejour. bruna och rödblom-
miga, sprudlande av liv och strå
lande av hälsa! 

Och för dem, som icke ha råd 
till extra utgifter om än aldrig så 
nödvändiga vill jag påpeka de s. k. 
kustsanatorierna och barnkolonier
nas verkligt välsignelserika verk
samhet. Där finns en möjlighet 
även för dem, som ha det ekono
miskt bekymmersamt, att få skicka 
med sina småttingar ut till salta 
bad och friska vindar. 

Det är alla skäl i världen att 
g r i p a  i n  k r a f t i g t  r e d a n  f r å n  
början, ty, märk väl, skrofu
losen är ofta en föregångare till den 
l å n g t  f a r l i g a r e  t u b e r k u l o 
s e n .  

Tuberkulosen delar man vanligen 
upp i 4 stora grupper: 

1) lungtuberkulos (lungsot); 
2) körteltuberkulos; 
3) hudtuberkulos (lupus); 
4) bentuberkulos. 

Men det finns ingen del av vår 
kropp, som inte kan bli säte för tu
berkulos utom — hår och naglar. 

Vi hoppa över den första, som i 
ett annat sammanhang senare kom
mer att behandlas, och stanna i dag 
som allra hastigast vid den sista 
gruppen — bentuberkulosen. Dess 
lokalisation framgår av namnet — 
tuberkulos i något av skelettets 
ben. De allra flesta skola genast 
ha bilden klar för sig, när jag näm
ner dess mera vanliga yttringar: 
s. k. höftsjuka och puckelrygg. Men 
jag vill samtidigt betona, att en 
person som haltar visst icke be
höver lida av tuberkulos i höften 
(höftsjuka), utan kan detta bero på 
en medfödd missbildning, varvid 
"höften är ur led", som allmänhe
ten brukar uttrycka sig. 

Detsamma gäller om puckelrygg. 
Det kan vara frågan om en allt
mer tilltagande ryggradskrökning 
eller dylikt. 

För alla dessa olika sjukdomsfor
mer bör naturligtvis läkare rådfrå
gas i tid, d. v. s. helst medan bar
nen äro helt små eller s å 
fort man märker tecken på en 
begynnande sjukdom eller 
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missbildning. Det är samvetslöst 
att låta det ena året efter det andra 
gå, enfaldigt troende att sådant 
"växer bort" med tiden. Nej! Ju 
förr ett barn får komma under 
sakkunnig belhandliing, desis s t ö r-
r e äro utsikterna att det skall 
kunna få effektiv hjälp. 

På våra barnsjukhus och vanfö
reanstalter, varav en finnes i Stock
holm, en i Göteborg och en i Häl
singborg botas årligen hundratals 
barn, behäftade med ovannämnda 
åkommor. 

Det är på föräldrarna det till stor 
d e l  k o m m e r  a n  o m  m ö j l i g h e 
t e r n a  t i l l  f ö r b ä t t r i n g  
skola tillvaratagas, el
ler om det dyrbara tillfället skall 
försittas, emedan man ej "kommit 
sig för med" att söka hjälp innan 
d e t  b l e v  —  f ö r  s e n t .  

Var god gynna våra 
t T • • annonsorer t T • • 
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ma släktingar kunde änkan dra sig 
fram. Redan efter ett år måste Gab
riele avbryta vistelsen i pensionen för 
att i ett fattigt småstadshem bistå 
den klena, opraktiska modern. Det 
var minsann ingen småsak att upp
fostra fyra ostyriga gossar! Att den 
blida, anspråkslösa systern därvid 
måste åsidosätta alla egna önskningar, 
är klart. Hon arbetade och försaka
de i kapp med modern, lagade mat, 
borstade skodon, sydde och stoppade. 
Endast i hemlighet och på enstaka 
lediga stunder blev det henne möjligt 
att fortsätta sina studier och tillägna 
sig förvånande stor beläsenhet. 

Just under dessa svåra år upp
täckte hon sin gryende berättaretalang 
och fattade beslutet att utbilda den 
för att på så sätt skaffa sig en välbe
hövlig inkomst. Flera småbitar lyc
kades hon få antagna i en landsorts
tidning, och för övrigt skrevs och 
filades flitigt på det ena manuskrip
tet efter det andra. Ämnen hämtade 
den unga författarinnan vanligen 
från sin mors eller andras berättelser, 
och det livliga umgänge hennes fa
milj underhöll trots armod och 
ogynnsamma kommunikationer kom 
henne därvid till godo. "Min mor", 
säger hon själv, "var övertygad om 
att samvaron med många slags män
niskor, vistelsen i olikartade hem bi-

droge till personlig bildning i långt 
högre grad än all boklig lärdom." 
Gabriele fick därför så ofta som möj
ligt begagna sig av inbjudningar till 
längre eller kortare besök hos släkt 
och vänner. 

En avgörande vändpunkt i hennes 
liv blev det första uppehållet i Wei
mar år 1876. På denna klassiska mark, 
mitt ibland alla minnen från den tys
ka litteraturens storhetstid och i de 
intressanta konstnärskretsarna där 
upplevde Gabriele Reuter sin verkliga 
ungdom. Hennes mor lät också små
ningom övertala sig att flytta dit när 
sönerna vid mycket unga år dragit 
ut i världen. Gabriele var då tjugo 
år gammal, och det var tid på att ta
ga hänsyn till hennes utvecklingsmöj
ligheter. "I Weimar andades min själ 
hemluft", säger hon. Morbroderns, 
den framstående målaren Herm. Beh-
mer, älskliga, snillrika maka blev 
hennes avgudade väninna, som dela
de och stegrade hennes intellektuella 
intressen och fick oinskränkt infly
tande över henne. Elisabeth Behmer 
var också den enda, som visste om 
Gabrieles kärlek till en högt begåvad, 
men redan mycket blaserad konstnär. 
Icke heller nu blev den unga flickans 
tycke besvarat. Trots sin ovanliga 
skönhet och sitt goda huvud gjorde 
hon i allmänhet intet djupare intryck 

på männen. Därtill var hon för all-
arligt anlagd, för stilla, inåtvänd och 

tillbakadragen. 
De sexton år Gabriele Reuter bod 

de i Weimar blevo hennes egentliga 
studietid. Hon läste och skrev, fick 
också emellanåt något tryckt och lät 
den rika strömmen av litterärt och 
konstnärligt liv flöda över sin själ. 
Självuppfostran var hennes dags 
verkliga innehåll. Målmedvetet strä
vade hon att utmejsla sin personlighet 
till ett "fullödigt konstverk." I fråga 
om yttre förhållanden tycktes naturen 
visserligen ha förlänat henne "en 
egendomlig talang att städse välja 
det olämpliga", och kampen mot ar
mod, sjuklighet, familjetvång syntes 
aldrig vilja taga slut. Men inom hen
ne mognade dock i all tysthet skapa
rekraft och självförtroende. Och när 
en gång i ett större litterärt sällskap 
en bekant kritiker rådde henne att 
"aldrig skildra något annat än den 
verklighet, i vilken de egna sinnena 
äro fallt hemmastadda", fann förfat
tarinnan Gabriele Reuter slutligen sin 
egen väg. Hennes penna hade aldrig 
förmått göra sig förtrogen med det 
romantiska, det fantastiskt hopfoga
de eller hcmiighelsfullt beslöjade; 
sä mycket bättre och sannare kunde 
den återge människor och förhållan
den ur den närmaste omgivningen. 

Den îealistiska berättelsen", som 
just på nittiotalet började behärska 
deri tyska litteraturen, är i själva ver
ket Gabriele Reuters speciella konst-
gebiu 

Tiden omkring 1890 betecknar för
fattarinnan som den för hennes ut
veckling avgörande. Just under de 
åren vann hon full klarhet i sin livs
åskådning och blev ense med sig 
själv om sina konstnärliga mål. En
dast omutlig sanning ville hon för
kunna, och det gällde att finna ett te
ma, varigenom hon verkligen blev i 
stånd att uppenbara något viktigt för 
sina medmänniskor. Det är utan tvi
vel memoarernas mest gripande mo
ment, när det beskrives hur den sö
kande, kämpande författarinnan 
plötsligt blev medveten om sin upp
gift i världen : att draga fram i ljuset 
vad de bildade kretsarnas döttrar, 
"flickan av god familj", i tysthet 
måste lida. 

"Jag ämnade ej tala om de stora 
passionerna, som slå upp mot him
len som röda flammor. Om deras 
skönhet ha alla tiders och alla län
ders poeter ofta nog sjungit sig tröt
ta", skriver Gabriele Reuter. "Nej, 
mitt ämne skulle bli alldaglighetens 
stumma tragedi, den genom vilken 
tusen blomstrande varelser gått un
der, utan att en enda skald förhärligat 

den : kvinnans sorgliga lott att födas 
och uppfostras till en kallelse — äk
tenskapet —, som hon lär sig anse 
för sin enda lycka och sedan aldrig 
får del av". Den "fina" familjen 
utan tillräckliga penningmedel för att 
vidmakthålla traditionens anspråk 
utåt och genompyrd. av fördomen, att 
döttrarnas enda utväg bestod i pas
sande giftermål — det var en miljö, 
som Gabriele Reuter kände till i 
grund och botten. Den kunde hon 
fullt levande återge ! Sitt eget liv 
skulle hon visserligen icke direkt 
skildra, ty det innebar ju samtidigt en 
talangs särställning och genombrott. 
Nej, det måste bli hennes uppgift att 
visa ett typiskt exempel, i vilket oräk
neliga medsystrar kände igen sig för 
att. sålunda möjligen räddas och fri
göras ! 

Till och med sedan boken om of
ficersdottern Agathe Heidling både 
till innehåll och form antagit bestäm
da konturer i författarinnans inre, 
dröjde det flera år, innan den blev 
färdig. Fru Reuter insjuknade livs
farligt och hemföll efter tillfrisknan
det åt en svaghet och hjälplöshet, som 
tog dottern helt i anspråk. Endast 
på småstunder, mellan husliga ålig
ganden,sjukvård och journalistiskt 
arbete, skrev denna "som ett slags 
belöning" på sin märkvärdiga roman. 

Men slutligen stod hon dock vid må
let. Hösten 1895 flyttade de båda da
merna från Weimar till München, 
och några veckor senare utkom "Ans 
guter Familie", den bok, som i 
enda slag gjorde Gabriele Reute'' 
berömd. 

Med denna seger slutar memoar
verket. Endast en kort överblick an
tyder författarinnans senare levnads
öden : litterära framgångar, pekuni-
ärt oberoende, rykte och hedersbevis 
ha i rikt mått kommit henne till del. 
en stor kärlek korsade äntligen den 
redan gråhåriga kvinnans väg, och 

moderskapets lycka beskärdes henne. 
Men hon bekänner öppet, att knn? 
allt detta godâ, som livet öst över hen 
nes medelålder, alltid en viss nykter 
het och resignation legat. Ungdomens 

'ängtansfyllda, hoppfulla skinimei 

hade bleknat : lyckan kom för sent 

till henne för att verka berusande. 

Gabriele Reuters biografiska an 

teckningar ge oss förklaring på ^en 

makt hennes böcker under ett kvar 
sekel utövat särskilt på kvinnom3' 

.. cajl' 
Det är hennes ärliga stravan, 
ningskärlek och höga själsadel, soi 
fascinerat oss, hennes kraft att 
saka och mod att vara sig själv 
kampen för sin övertygelse och s' 
konst, som sporrat oss, hennes 
varma hjärta, som vunnit vår kal e 

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

offentU9^8icn-
stora So 

0ra Teatern 

eajadaren. 
tre akter av E. Kålman. 

°pere 
k, ! 30 BiUighetsmatiné: 

^rdasfut^in^31^ 

^nsbérgsteatern. 

>~U Varje afton kl. 8 

OoktornsJÜ^fl-

Varje afton kl. 8. 

wflSSS Pel""-

M va Theatern. 
Varje aftcn kl. 8:_ 

Rena ra««* sanningen. 
Billighetsmatiné söndag kl. UO. 

BARKEN MARGARETA. 

yfïXTÊÂfERN^ 
U Varje afton kl. 8 e. m.: 

Hemslawinnor. 

Söndag två förest, kl. 7 o. 9. 

MIM 
GBtebergs största och 
mest populära filmteater 

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

Mullsjö. 
Margretehölms Pensionat (Herrgård) re

kommenderas för sitt härliga läge 250 mtr 
o b God vintersport, förstklassig in
ackordering. Öppet året om. Beställningar 
till jul och nyår emottages. 

Telefon Mullsjö 19 A. 
FRÖKNARNA M. A. NILSSON, 

Mullsjö. 

Teaterspalten. 

Vi påminna härmed om Stora I ea-
terns pågående succésprogram. Baja-

dären av wienaren E. Kälmän, den 
segerrike författaren till Czardasfur-
stinnan, som ännu några dagar skän
ker publiken en odelat njutbar afton. 
Samtidigt fästa vi uppmärksamheten 
på I.orensbergsteaterns nya program 
Bernard Shaws utomordentligt roan
de Doktorns dilemma. Båda teatrar-

J  u  m  p e r s  

framhålla vi vidstå* 
ende mycket om< 
tyckta modell till 

OO 

Säkert en välkommen Julklapp! 

HERM-MEETH? AB. 

PRESENTKORT 
tin 

J U B I L E U M S U T S T Ä L L N I N G E N  

Från och med i dag kan Ni köpa presentkort gällande för säsong» 
kort till Jubileumsutställningen nästa sommar. Dessa presentkort 

böra icke saknas i någon julklappskorg. 

En sådan 

JULKLAPP 
bereder det värdefullaste utbyte, glädje och förströelse under hela 

den kommande sommaren. 
Det första säsongkortet i en familj kostar 30 kronor. Varje inne» 

havare av ett dylikt kort à 30 kronor äger rätt att köpa familjekort 
för en hemmavarande vuxen familjemedlem for 20 kronor, for 
övriga hemmavarande vuxna per styck för 15 kronor, for barn 

under 12 år per styck för 5 kronor. 
Presentkorten kunna köpas i Ferd. Lundquists och Vollmers» 

Meeths Varuhus samt på 

UTSTÄLLNINGSBYRÅN. 

mr TILL JULEN! -m 
Mina varor prima. Hlina priser verkligt billiga. 

C. W. WOLFENSTEIN, Juvelerare. Kasenitorae^6^Böteboi^^^Telefon^3G58^ 

C// DETALJ 
^amn6* 

IN1ABS 
Färdigsydda lampliga 

JULKLAPPAR 

nas eminenta förmågor svara for ett 

briljant sceniskt utförande. 
* 

"Rena rama sanningen" går allt
jämt på Nya Teatern. Det är ett 
lustspel, fyndigt, underhållande ocn 
mycket roligt och, vilket är mindre 
vanligt för scenskapelser av denna 
typ, spännande ända tills ricåfailet, 
då man med en suck av glädje kon
staterar, att segern i den utkämpade 
skarpa striden om den rena rama 
s anningen hemförts av peison. 

Pjäsen spelas endast några få gan
zer till. Låt den icke försvinna utan fe 
att ni sett den! 

Dam- & Herr-HandsKar 
i Erkänt goda kvaliteer och 

billigaste priser. 

J O H .  N I L S S O N S  
H A N  D S K F A B R I  K  
Etablerad 1886. — Telefon 6 9 90 
9 HVITFELDTSPLATSEN 9 
(Mitt emot Gamla Latinläroverket) 

Fru Blomsterblad läser tidningen: 
Här står "Principuttalandet" över 

en lång artikel. Var ligger det lan

det? 
Herr Blomsterblad med höjda 

ögonbryn: — Kära, vet du .nie det?! 
Du behöver tydligen en repetitionskurs 
i geografi. Principuttalandet ligger 
ungefär mitt i Central-Afrika, lite 

österut — så där — 
Fru Blomsterblad läser vidare. -— 

Men Göran!! Det är ju inte alls frå
ga om något land! Princip-uttalan

det skall det vara ! 
Herr Blomsterblad : — Hm ! 

Julens pryds 
nadssaker. 

För att få julhögtiden så vacker 
och stämningsrik som möjligt fordras 
det att man smyckar sitt hem rikare 
och annorlunda till denna helg än an
nars. 

Man kan göra mycke1. med rätt så 
enkla medel, framför allt för julbor
den och julgranen. Härtill behöver 
man endast papper, en sax och litet 
fantasi. Av det kulörta papperet, 
vanligt silke- eller crêpepapper i ju
lens speciella färger, rött och grönt, 
julrosornas och evighetstiädets, kan 
man sålunda för julbordet förfärdiga 
en del slingor och blommor, s ;m väl
arrangerade göra sig mycket effekt
fullt. Till slingorna klippas av silke-
papper raka remsor av cirka 34 me
ters längd och 6 cm :s bredd. Dessa 
sammanvikas på längden två gånger 

1 så att man erhåller en cirka 1 cm. 
bred hårt sammanpressad remsa. 
Med saxen gör man nu ett snett 

klipp från den ena kanten ti 11 den 
andra, tills en marginal av .några mil
limeter återstår. Härefter gör man 
från den aindra kanten ett liknande 
snett klipp med en liknande margi
nal och fortsätter så att med ett klipp 
ömsom från ena kanten och ömsom 
från den andra tanda upp hela rem
san. När detta är gjort öppnar nian 
den försiktigt och finner då, att nian 
har en genombruten, tänjbar slinga, 
varmed man -kan dekorera salsbordet, 
julbordet eller granen. Blommor gö
ras bättre av styvt papper, stjärnor, 
korgar o. d. för granen av silver-
och guldpapper. Av glans-och silke-
papper kan man förfärdiga ett Betle-
hem. Man gör en foind av blått i olja 
genomdränkt papper med inklistrade 

_ gula stjärnor — himmel. En mark 
av grönt papper, träd av dito grönt 
papper, och ett prosceneri i någon 
amnan färg. Till interiören tages s. k. 
småbilder, krabban med barnet, her-

J darna och lammen. Det hela belyses 
— med elektrisk lampa bakifrån och gör 

sig mycket vackert,, särskilt för barn, 
som ej äro så kritiskt anlagda if i aga 

om materialet. 
Med litet händighet kan man av 

Smide alla slag, Keramik, Väf nåder 
Bese utställningen 

SÖDRA HAMNGATAN 45 

KONSTSLÖJDEN 

Stilfulla KRflNSUR 
i 

Blomsterhandeln Linnéa, 
Nils Ericsonsg. 23. Tel. 3630, 

invid Statens station. 

Dagligen friska ROSOR. 

.oÄSsäP"-

.«ssr i m bästa tvättmedlet 
kläder 

Gummans Flingor 

l» 

1 

Drick ^ ßegär 
a titta" afffid 

lames Lundgren eö 
° Göteborg -

Sverigeé siörsia och fôrnâmëila 
ihéfirma 

0B5! VARNAS FOR EHOWmOAR.! OBS'. 

^WPbIHarkc 

papper även förfärdiga en hel del oe-
koratictner, som har sitt raison 
s'être" vid juletid, såsom girlandei 
kring lamporna, lustiga bordsprydna
der och placeringskort, julmiddags
mössor av det slag man annars bra
kar finna i smällkarameller o. s. v. 

Av olikfärgade glanspapper kan 
man vidare efter annonsklichéer el
ler vad som helst utklippa en del fi
gurer som applicerade på vita karton
ger eller styvt ritpapper bliva verk
ningsfulla jultavlor för barnkamma

ren. 
Det hela är ju icke dyrbart. Men 

medan arbetet pågår gläder det både 
små och stora, och resultatet kan, som 
sagt, med litet färgsinne och fantasi 
bli av en god effekt, som fyller sitt 
syftemål att höja jul- och feststäm

ningen i våra hem. 
Ungmor. 

HALLBERGS 
Kungl. Hovjuvelerare. 

Bästa varor och billigaste priser. Skandi
naviens största fabrik för Juvel-, Quid-, 

Silver- och Nysilverarbeten. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 84-62 
Rekommenderas ! 

Vid de norska stadsfullmäktigeva
len, som just nu ägt rum, hava kvin
norna vunnit en rad vackra framgån
gar. Ett betydande antal kvinnlig» 

ledamöter hava insatts i kommunsty
relserna landet runt. I Kristiania 
stadsfullmäktige komma tolv kvinnor 

att sitta under nästa period. 

Musik 
TILI IULEN! 

Ett musik ins t rument  eller några 
vackra musikalier är alltid en välkom
men julklapp. Största sortiment till billigaste 
priserj 

Södermans 
Musikaffär - Västra Hamngatan 24 

Göteborg. 

A.-B. 

Kungsgatan 45. Tel. 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser. 

Selma Sjöberg's 
DAMFRISÉRSAL ONG 

Kungsgatan 63. Rikstelefon 4717. 

R e k o m m e n d e r a s .  

HANDSKAR eller PRESENTKORT 
från 

HANDSKKOMPANIET 
Drottnlnggat. 43 Telefon 15379 

BLIR SÄKERT EN OMTYCKT JULKLAPP. 

r STOR UTSTÄLLNING AV 

JAPAN- & K IN A VAROR 
Bronser, Elfenben, Satsuma, äkta Porslin, 
Kaffe- och Theserviser, Träskulpturer, 

Lackvaror, Kuriosa etc. 

H U G O  A H R É N  
Södra Hamngatan 39. 

ensamrätt för Sverige. Eftertryck 
ej tillåtet). 

I Rosenhof. 
Koman av Luise Westkirch. 

översättning av —e. 

3. 

Ar maten färdig, Berta, ställ 
^am tailJrikar på bordet, Dora; 

a"e komme-r nog strax." 
Ja. där har du minsann skaffat 

'S en fin logerare, mor" — 'hå-
VAfe Ladewiisoh, svärsonen. "En 
* 11 f'är smutsig ikryimpling och tig-

;re- f—n. Man får ont i ma-
'">ara man ser på honom. Och 
där fôder du sedan sju år." 

,)rj °r ^'PPert, Bom sikar sönder 
atis över stekpannan, vände sig 

ra'skt om: 

med U S'tter hellre tiill bords 
jjr ^reve, Ladewisch, och det 
]en 

a *"r 'S't'ter och väntar på 

ken' <>m X'u 'nte kommer ur fläc-
ditt skrädderi? Jag har 

alltid kunnat fira både jul och påsk 
ooh födelsedagar, och jag har stallt 
alia mina sex på fötterna, fastän 
Lippert jiuist aldrig har hjal'pt mig, 
så länge han var hos mig, och nu 
är det åtta år sen, han lät bade 
mig odh barnen sitta kvar ensamma 
i elände, och ingen vet, var han 
häller hus. Ooh då Sofi, min äld
sta och hennes man hade gett sig ut 
i vida världen, så tog jag deras 
två barn till miig odh ska' val fa 
folk av dem också. Och vem hjäl
per mig med allt detta? Jo, just 
Palle, och om honom isäges inte ett 
ont ord, begriper du? Det ar en 
ordentlig människa. Han har ännu 
aldrig ätit en beto bröd vid mitt 
bord utan att ärligt betala för det. 
Och det är mer än som kan sajas 
om ' visist folSk, som ha aMa sina 

lemmar i behåll. 
Hennes ögon blixtrade straffan

de mot  svärsonen, ljusa, slkarpa rov
fågelsögon, som .föga passade i det 

runda, leende ansiktet. 
"Ja, den som tigger ihop sina 

pengar i gathörn ena", sade lianan
de Ladewisdh, "kan ju sen vara 
storartad och vräka det på bordet. 

"Ja visst, ja visst. Palle tigger; 
vad i all världen skulle 'han annars 
ta sig tili med sina krokiga knän? 
Han är inte en sådan stark björn 
som somliga, vilka till och med jag 
känner. Men han tigger inte av fat
tiga kvinnor, sådana som jag. Bara 
av sådana där storbjässar, där var
ken en femma eller tia gör tomrum 
i börsen. Och, gudskelov, det finns 
ännu godhjärtade människor på 
jorden, som gärna skänka en skärv. 
Han gör dem ju bara en glädje 
med att be dem, och de ha glädjen 
att få ge. Däri är ingenting att 
förakta eller att göra narr åt, rakt 
ingenting. För mej finns för res
ten bara två slags folik; sådana, 
som är' ordentliga och sadana, som 

inte är ordentliga." 
"Och ordentliga, ordentliga kallar 

kära mor bara dem, som ha fickor
na stinna av silverpengar", sade 

den surmulne. 
Mor Lippert sköt stekpannan 

med det fräsande flottet över el

den : 
"Den som vill komnna genom 

världen får röra på «ig, odh den, 
sonn inte rör på sig, kommer inte 

fram. Det är, vad jag tänker." 
"Kom så går vi hem, Berta", 

morrade Ladewisch. "Mor menar 
ju vi ska röra på oss. Då lär där 
väl inte finnas -plats vid hennes 
bord, där ordentliga människor lik 

Palle sitter." 
Berta tvekade, hon visste att 

skafferiiskåpet var tomt. Odh mor 
Lippert, som visste att det var 

tomt, jämnade vägen. 
"För mina barn finns alltid plats 

vid mitt bord. Jag kam inte låta 
någon lida nöd. Odh vad dig an
går, Ladewisch, så gkailil jag i mor
gon gå till ett par bekanta iskräd-
daremästare odh höra, om någon av 
dem villi ta eimot dig. För det du
ger rakt inte, om du går själv; du 
kan mte ilägga diina ord. Gud ske 
lov, att du är skickligare med fing
rarna än med munnen. Det ska 
väl lyckas mig att få en plats åt dig 

som gesäll." 
"Jag har verkligen haft nog av 

att sitta som gesäll på skräddar-
bordet." Ladewisch höll i sig. 
"När du just säger, att du inte kan 
se dina barn lida nöd — Berta är 
väl också ditt barn, såväl som de 

anid!ra _ odh när du nu har den 

där sparbanksboken, så kan jag inte 

U1Se * * * 
Berta traimpade mannen på tårna 

ined en menande blick: 
"Tig nu", viskade hon, "mor blir 

knottrig, och då kan du gå och 

lägga dig hungrig." 
Ladewisdh tvekade ett ögonblick, 

men doften av stekt potatis beseg
rade honom. Han avbröt med ett 

morrande. 
Heilt vänligt, som om hon ingen

ting märkt, sade mor Lippert: 
"Kära barn, det är söndag i mor

gon. Då gör vii i ordning i vår stu
ga. Jaig har redan varit hos ma
gistraten och gjort allt klart med 
trädgården ; stugan står ju kvar 
se'n i fjor liksom alla vintrar, och 

där fattas ingenting." 
Ett besynnerligt buller hördes på 

trappan. Det lät som om någon, 
som ännu icke lärt att gå, försökte 
gå med träskor. Utan knadkning 
på dörren tryckte man på klinkan, 
och en sällsam människovarelse 
stod i dörramen, när dörren sprang 
upp. överkroppen tillhörde en 
bred axlad man, men han gidk på 

knäna. Under knätskållarna voro 
skinnbeklädda odh stoppade kork
skivor fastspända med läderrem
mar, och på dessa gick han, medan 
underbenen odh fötterna, instuck
na i stövlar, stucko ut orörliga balk-
åt. Mannen bar en illa medfaren 
grå hatt; brättet hade en stor 
smörjig fläck, från det eviga av
tagandet, då hatten hölls fram till 
allmosor. Han hade ett skäggigt, 
brutalt ansikte, som verkade obe
hagligt groteskt, då det icke stod 
högre från golvet än ett sjuårigt 
barns. Munnen var grov och sinn
lig, men näsan ihade god forim, och 
de mörka ögonen odh pannan hade 
man rent av kunnat kalla vackra, 
om de idke beskuggats av ett smut
sigt, rävrött hår, som tovigt hängde 
ned ända till ögonbrynen och dolde 
det mesta av hans drag för män
niskor av normal storlek. 

Mor Lippert hälsade glatt på 
krymplingen och sprang fram för 
att hjälpa honom av med den var
ma, slitna överrocken. 

"Kväll, Paille", hälsade hon. 

"Haft god förtjänst?" 
"Går väl an", brummade man-
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GIV BORT 

Kvinnornas Tidning 

<1111111 
c:::;»!!. ! 

Pris: Helår kr. 6:—, halvår kr. 3:50-

Prenumerera på närmaste 
postkontor eller pä expe
ditionen, Vallgatan 2 7. 
Gärna pr telefon 18070 

Aktä Japanska 

KORG-
AMPLAR, 

BORD-
STAKAR 

i trä för 
sidenskärmar. 

Smakfulla 
modeller. 

Elektriska Artiklar 
Linnégatan 41. Tel. 14327. 

Julutställning hos Vollmers 
Meeths. 

Det är julutställning hos Voll-
mers-Meeths. Fästligt! Vackert! Den 
fantasirika dekorationstalang -om vid 
flera föregående tillfällen manife 
sterat sin idérikedom vid det stora 
etablissemangets utsmyckning haj-
här slagit ett rekord. I 'jus och färg 
strålar hela det stora, luftiga, mondä 
na varuhuset — det är jul därinne 

Till och med "Myrorna" ha dragit 
sitt strå till stacken. Det hela tydli
gen en oemotståndlig attraktion för 
den stora köplystna juipubliken. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Hurudan bör en tidning 
vara? 

I en för ungefär femtio år sedan 
utkommen kritik över tidningsförhål
landena heter det bl. a. : 

En bra tidning bör vara som en 
människa. Ty läsaren står i ett helt 
annat personligt förhållande till en 
tidning än till något annat tryck. Den 
blir hans dagliga rådgivare, hans livs
vän. För hela sin världsåskådning, 
sitt görande och sin vilja har han 
mycket mera att tacka sin tidning 

l:ma färsk 

Renstek och Rensadel, 
välgödda 

Kalkoner, Gäss och Ankor 

samt allt 

slags Vildt 

Höns och 

Kyckling 

till dagens 

lägsta pri-

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

än han i de flesta fall ens vet 
själv. Nu är det så, att varje tidning 
nar sitt personliga utseende, sin egen-
lomliga karaktär, något som den, 

som håller sig till en tidning, icke 
alltid lägger märke till. Ty vid sitt 
livblads utseende vänjer man sig 
snart liksom vid en gammal väns. 
Sitter man emellertid på något kafé 
bland många tidningar, hur förtrogen 
ser då icke den egna mot en! Ja — 
tidningar äro vänner för livet, ödes-
och vägkamrater, vägvisare, rådgiva
re och ledare. De ha sitt alldeles per
sonliga ansikte, de äro precis som 
människor. 

Bluskostymen 

R E X .  
Slitstark, helylle blå 
cheviot. 

år 4 5 6 7 8 
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Fisktorget, 

Tel. 13865 - 1092 - 3072 
Tel.-adr. : "BERLINS" 

Bertha Anderson 
3(orsgatan 15 - Goteborg 

- Telefon 5122 — 

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

Ylle-stickgarner. 

Prima nylutad 

Vårspillånga 
finnes dagligen tillsvidare 
till billigaste pris. - - - -

Svenssons Fiskhall 

Grönsakstorget. 

Tel. 5436, 5438, 15324. 

Konsten att elda. 
Man kan uppriktigt förvånas över 

att det i vårt åt långa vintrar hem-
ifallna land finnas så få människor, 
isom verkligen förstå sig på att elda. 
,Vi skola inte tala om städerskor och 
hembiträden, som, sedan de en gång 
lärt sig att lägga in en brasa i en ka
kelugn, automatiskt upprepa denna 
rörelse genom att dagligen så länge 
vintern varar lägga in samma antal 
trän, oavsett om termometern 
visar — 20°C. eller bara 30 C. Men 
även vanligt folk, med intresse för 
nationalekonomi och besparande åt
gärder i allmänhet visa ofta en grund
lig okunnighet då det gäller att till
varataga värmet i en kakelugnsbrasa. 

Här några exempel hur man van
ligen eldar, och hur man under inga 
förhållanden borde göra det. 

Man kastar in några trän kryss 
och tvärs och tuttar på. En liten pin-
eld för öppna luckor uppstår. Somligt 
brinner ut, somligt ligger och pyr 
som svarta bränder, vilka man reser 
och knackar på och kanske slutligen 
får att förkolna, då allt det övriga 
slocknat på härden. När man efter 
denna långa och tröttsamma procedur 
äntligen stänger spjället är luften 
alltjämt rå, och kakelugnen iskall så
som hade man aldrig eldat. 

Ett annat sätt är att resa veden, 
låta brasan antändas och sedan för 
öppna luckor och till hälvten draget 
spjäll låta den brinna ut. I detta fall 

Aluminiumkärlen böra putsas med Zalos 
Aluminiumputs. St. bleckburkar à 45 

öre. 

tillvaratages nog värmen, men även 
en stor del pinrök, som fullständigt 
skämmer rummets atmosfär. 

Somliga (och vanligen sådana som 
elda med andras ved) lassa ka
kelugnen full, stänga luckorna och 
glömma sedan bort alltsammans tills 
nästan hela brasan för fullt uppslaget 
spjäll lågat ut genom skorstenen. An
dra öppna efter en stund men lämna 
sedan brasan därhän, tills den är full
ständigt svartnad. 

Ingen av dessa brasor lämnar ef
fektivt resultat. En brasa måste så
som allt annat skötas noga om den 
skall bli något värd. 

Bästa sättet att elda för värme är 
att lägga in veden korsvis, två trän 
på längden och två på tvären hela 
vägen över varandra. Därigenom få 
lågorna fritt spelrum och träna brin
na jämt ut. Man tänder och låter för 
helt öppet spjäll och öppna dragluc
kor elden taga ordentlig fart. När 
detta skett, efter 5 à 10 min., bero
ende på vedens torrhet, fällas drag
luckorna ned och spjället dragés till 
så långt man kan utan att os uppstår. 
Elden står nu och" masar", de kring-
virvlande lågorna från de liggande 
träna uppvärma sakta och säkert ka
kelugnens väggar, och genom de 

«Alltid skor*och 8°" 
rekommenderas Eder 

Bergmans Enkas Sthlm 
Delikatess-brödsorter 

Säljs i väls. spec.-aff. i Gbg. Leger 10837. 

stängda luckorna framströmmar en 
stark, ren och osfri hetta. När bra
san är mer än halvbrunnen öppnar 
man och ansar henne — d. v. s. ser 
till att iritet trä kommit utanför den 
egentliga eldhärden utan att alla brin
na jämt ned. När allt blivit en enda 
glödhög jämnar man ut densamma 
med eldgaffeln, stänger, öppnar drag
luckor och spjäll och låter alla blå 
lågor dra ut från glöden. När denna 
efter en stund ligger rosig, glödande 
och vitaskad stänger man spjället och 
öppnar. Kakelugnen är då redan het 
och från härden väller fram en ljuv 
behaglig värme. 

Somliga förorda vid denna eld
ningsmetod att hela tiden hålla drag
luckorna öppna. Ur ventilationssyn
punkt är detta att föredraga. Resul
tatet blir även i det närmaste detsam
ma. Skillnaden är endast att brasan 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

Prima Hushållskol, 
Cokes, 

Antracitkol & 

Ved 

till dagens lägita notering. 

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

Nyttiga Julpresenter 
såsom 

Vaddtäcken 
Filtar 
Filtschalar och 
Yllekoftor 

köpas billigast hos 

LISA HALLBÄCK, 
26 Vallgatan 26. 

Wilh. Kaesens Eftr. 
Skomagasin 

Vallgatan 24. Telefon 3739. 

Skodon, Tofflor, Galoscher, 
UrmÇT ' elegans, styrka och 
llUUlJl goda passsformer. 

härigenom hastigare brinner ut och 
att kakelugnen följaktligen blir något 
mindre genomhettad. 

Med denna eldningsmetod kan man 
ständigt hava behagligt uppvärmda 
rum utan att därför ödsla med vin
terbränslet. 

Åt husmödrarne rekommenderas 
pröva den, och hos städerskor och 
hembiträden hemställa att, i den mån 
detta är möjligt, försöka att lära och 
tillämpa den. 

Hatare av huvudlöshet. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män 

SPISBfijj 
frän 

Göteborgs A 
ty det är främst i 

Medicinsk 
huvudbad med och utaTX^ 

Ansiktsbehandling, Manicure, Pê
1 j 

MIA LILJEFORS 
Ex. massös 

Carl Gustafsgatan 16. T 

Rekommend 
Kungsgatan 
Telefon 11045. 776ank 

Bråsth8 Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

Kristaller Blomglas, Skålar, 

Ka rafter, Sockersatser 
Stor sortering. Billiga priser. 

Tel. 42218. A. B. OlSOIlS Glasillästeriaffär, Linnégatan 11. Tel. 42567. 

Extra prima Damkläde 
Mocka och Eskimå i ett flertal moderna 

färger utsäljas billigt direkt från lager. 

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

Öppet 8—7. 

KOL VED 

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

Nyutkomna böcker. 
Svenska Andelsförlaget, Stock

holm. 

Om Rudolf Steiners uppfostrings-
och undervisningskanst. Artiklar i 
översättning ur tidskriften "Das Goe-
theanum." Pris 3 kr. 

/. A. Lindblads förlag, Uppsala. 

Felicitas Rose : "Den tysta vita 
heden." En kärlekssaga. Pris häft. 
kr. 4,75, klotb. kr. 6,50. 

"I Rosengård." Flickornas bok IV. 
Pris häft. kr. 1,2-5, inb. kr. 2. 

Paul Keller. "Vid sidan om vä
gen." Roman. Pris kr. 5,50, klotb. 
kr. 7,25. 

Wahlström & Widstrand, Stock
holm. 

Eva Fröberg: En sörmländsk rim
krönika. Pris kr. 6,50. 

Hugo Gebers förlag, Stockholm 

Beatrice Zade: Goethes ' banuU 
Pris kr. 5,75. 

Medéns Bokhandels A R r-
borg. ' ' Gote" 

Sigurd Dahllöf: Sagor och Äve„. 
tyr. Andra samlingen. Pris häft v 
2,75, inb. kr. 3,75. 

C. A. V. Lundholm A. B., Stod-, 
holm. 

Gunnar Petersen: Sagan om Stor-
ka-Lasse och S torka-Lisa 

DAMMSUGAREN DUPLEX FA
VORITE 

har demonstrerats på vår redaktion. 
Den absoluta dammfrihet vi tilltrott 
redaktionsmattorna och varit stolta 
över, visade sig vara endast en stor 
illusion — "Duplex Favorite" berät
tade det efter att hava varit i aktion 
ett tiotal minuter. Han eller hon, vil-
ket det nu är, förföljer dammet på 
ett sätt, som är ett par h unira pro
cent effektivare än vad en bättre hus
lig assistent kan åstadkomma. -
Det finins en annons om apparatens 
förtjänster i dagens nummer! 

Det bästa för diskbänken är Zalos 
Zinkputs. Bleckburkar à 40 öre. 

II II -utställning 
Spetsar, Motiv, Kragar, Underkläder, 
Dakar, Kuddar, Väskor, Näsdukar. 

Depôten för Äkta Spetsar 
Kungsgatan 58, 1 tr. Tel. 12655. Öppet 11-7. 

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

F I N  L U T F I S K .  
Hansson & Silfverstrand 

Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

C. A. Strömbom. 
Smör-, Ost- & figgaffär. 

Akta skånskt Bröd. iiiiMmiHiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiitiiiimiiiiitiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii 
Tel. 868. 17 243. 

Arla Mjölk 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 8578, 3699 

nen med en hes basstämma. "Det 
drar rent förbannat i gathörnen. — 
Ska' ut igen." 

Han hostade lätt oöh såg med 
rynkade ögonibryn på det tomma 
bordet. — "Hungrig som en varg!" 

"Maten är alldeles färdig. Kom 
bara ooh värm er." 

Hon hjälpte den lytte upp på en 
stoj, slköt denna tätt till bordet, 
sköt sedan en hög pall under hans 

knän, meid an Dora Skyndade sig att 
tända lampan, oöh Ilade knivar och 
tallrikar på bordet, inte precis i 
överensstämmelse imed de närva
randes antal, men juist så långt för
rådet räckte. 

Fru Lippert stack ett mynt i 
handen på Otto, den lö\-s ägande 
sin i c ka roi är 1 ing en, henines ende son : 

"Fort, kila över till PothoffiS ooh 
hämta ett par flaskor SU." 

Sedan hällde hon raskt den stek
ta potatisen ur pannan på tallrikar
na, och lade en stor limpa ocfh ett 
par korvistydken på bordelt. 

Palle fiak den mest rågade tall
riken ooh det största korvistycket, 
och detta bemärkte Ladewisch imed 
brinnande aviundisjuka. Tiggaren 

satt stum och åt fort ooh så snart 
tallriken var tom, räckte han fram 
den till mor Lippert för att få den 
fylld på nytt. Medan hon serverade 
Palle, märkte henneis vakna öra Li
sas lätta steg på trappan. Och ge
nast, tog hon fram en ren tallrik, 
som hon fyllde och sprang till dör
ren. 

"Prinsessan", knorrade Berta i 
ett muimimeil. 

Odh Ladewiisdh brummade : 
"Måntro det där fruntimret är 

för fint att sitta till bords med sina 
egna syiskon i sin egein moris kök!" 

Fru Lippert, som redan sitod med 
dörritilinlkan i banden, välnde sig 01m. 

"Lägg dig inte i saker, som rakt 
inte angår dig, Ladewisch. Min 
dotter Lisa är en bra tös. Om hon 
inte lämnade mig, stackars fattiga, 
övergivna änka, en del av sin lön 
varje veoka, iså finge inte så många 
plats kriimg mitt bord, kom ihåg 
det. Och om Lisa har nerver! -— 
Det vore väl ett under, om hon 
inga hade! Den som får stå i tio 
dryga timmar och prova kappor på 
förnäma damer, kan minsann be
höva lite ro omkring sig, när kväl

len kommer, i stället för att se ed
ra miner och höra försmädliga dum
heter av en, som slagit dank i tolv 
timmar." 

Och iså sprang hon tvärs över 
gången efter Liisa in i kammaren. 
Hon ställde tallriken på dem röda 
bordduken, nickade vänligt åt dot
tern, ocih villle skynda sig ut igen. 
Men Lisa kvarhölll henne. 

"Mor, har du ett ögonblick — 
tid för mig?" 

"J° — nää — egentligen inte. 
Vad var det annaris?" 

Mor Lippert sneglade misstroget 
på Usa. Hon hade allt sina sidor, 
som inte voro så trevliga för de 
andra. 

Lisa var ännu i hatt och (kappa. 
Hon sade låigmälit: "Vår resande, 
herr Emanuel Meyer är tillbaka 
här sedan ett par dagar." 

"Nå, än se'n?" 

"Han har tallat med mig, som 
om — ja — som om .. . Jag tror 
han villi ha mig till ihuistriu." 

Fru Lippert skrattade: "Men 
fliaka då, det är ju präktigt! Och 
så srtar du där med en min, som 
om en olycka hängde över dig. Min 

nelse bar du. Därför är ju 
flickorna till, för att de ska' få fria
re! Förr trodde jag ju, aitt kanislke 
du och Wieprandts Paul — ni var 
ju alltid så goda vänner som barn, 
och var aldrig från varandra —" 

"Men mor då!" 
"Nåja, du vet väl bäst själv. I 

herr Meyeir är du alltså kär?" 
Lisa drog upp ögonbrynen med 

det vanliga högmodiga uttrycket. 
"Kär? Det har jag inte tänkt 

på." 

"Men, hör diu, det är inte rätt. 
En man är minsann ändå ett nog 
så tungt kors, ooh om man då gif
ter sig alldeles utan kärlek, var 
skall då tålamodet komma från un
der ett helt långt liv? Det bör du 
allt tänka på, innan du bestämmer 
dig, Lisa main." 

"Jag vill framåt", erkände Lisa 
— "jag vill ut, bort från allt detta" 
— ocih med en h al vik re tsf o r m i g 
geist visade hon föraktfullt på sin 
torftiga omgivning. "Herre Gud, 
vad jag hatar deit, jag kan inte be
skriva hur jag avisikyr det." 

Fru Lippert förde förklädessnib
ben till ögonen. 

"Det är inte vadkert, Lisa, att 
du isäger det till din mor." 

"Men det är så", svarade Lisa 
otåligt. "Jag passar inte här. Jag 
kvävs. Med möda ocih arbete har 
jag banat min egen väg; jag vill 
gå vidare på min egen väg. Herr 
Meyer är en fin herre, en herre, 
som håller sig uppe. Ur vårt hus, 
sådant som det nu är, kan han inte 
hämita sin hustru. Det måste du 
kunna inise, mor." 

Nu snyftade fru Lippert. 
"Odh så har du hjärta att tala. 

Då du vet att din far har låtit mig 
sitta kvar här ensam med sex små 
barn och skulder över öronen, icke 
en säng, icke en stol. Är det inte 
nog, att ni barn aldrig behövt läg
ga er hungriga, ocih att ni fått växa 
upp, och att jag ställt de äldsta av 
er på eigna fötter, och aldrig haft 
vila varken natt eller dag? Skall 
du nu kasta mig i ansiktet, att jag 
ingen plyschsoffa eller spegeltrymå 
har att ståta med, ifall förnäma 
svärsöner skulle komma?" 

"Men mor då, hur kan du? 
Plyisohisoffa, spegeltryimå! Det är 
juist hur vi växt upp, som är det 

förskräckliga. Där är Sophia m«1' 
sin mian, gud vet var i den v'^a 

världen, odh du sitter här med båda 
deras barn — och så den eländige 

stackaren Ladewisch, som ®erta 

fått tag i — och så sitter. Dora där 
med sin unge, som inte ens har ti-

far —•"• i I 
"Du sikall inte tala illa om 

syiskon, för att de råkat i olyc''vl 

• •  t .  "De  
— avbröt fru Lippert strängt. 
äro imina barn precis lika så m}'c 

ket som du. De ha sina fe' 301 

du ihar dina. Jag håller adkiurat'• 
ka .mycket av dem som av dig 

"Så, mor lilla, det är bra. 
säger jiu ingenting mer. Mina SP 
kon hör jiu oss till, om vi också in 

Men 
te kam sikryta imed dem. 
Palle — Palle hör oss inte till- ^ 

du bar kunnat tåla en sådan 
gare och landstrykare sju långa 
i ditt hus viid sidan av dina 

du, som annars är så noga på e., 

mor — det går över mitt förstå-1 

(Forts, i nästa n:^ 
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Av H-t 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
i Göteborg. Av Crayon. 
jul! Dikt av Ruth Almen. 
I natthärbergena. Av I. 1> 
Hur vi firade julen hemma. 

Tillfällig makt och bestående. 
Där himlen är evigt blå. Resebrev 

av R- L-
Gåvor. Av Frigga Carlberg. 

Litteratur. Av S. L. 
Från läsekretsen: 

I. Meningsutbyten. 
II. "Husfrudöme eller tjänarinnedöme". 

Kärleksbrevet. 
I Rosenhof. Roman av Luise Westkirch. 

Utlandskrönika 
\ sammandrag. 

Ovisshet vilar alltjämt över tyska 
skadeståndsfrågan, vilken synes li-, 
ka fjärran från en lycklig lösning 
som någonsin. En .plötslig ljus
ning inträdde vid meddelandet om 
ett planerat amerikanskt milliard
lån till Tyskland — det gick en 
glädjevåg över landet, valutan för
bättrades, en allmän hausse inträd
de på aktiemarknaden, och även 
den övriga världen tyckte, att livet 
börjad-e te sig litet hoppfullare. Ett 
-hastigt ibakslag följde emellertid se
dan det blivit bekant att det a me-1 
rikansika lånet är tämligen ovisst, 
att villkoren antagligen bli hårda 
och att det måhända dröjer, innan 
pängarne bli åtkomliga. En liten 
ljusning återstår i alla fall —- Ame
rika börjar intressera sig för Euro
pas affärer, hatet mot Tyskland 
övergår allt mer i medlidande ooh 
man ogillar allt skarpare Frankri
kes oförsonliga politik, som hind-1 
rar Europas ekonomiska tillfrisk
nande, till skada även för de ame
rikanska affärsintressena. Av allt 
'letta kan helt säkert mycket gott 
'komma. 

Den nyvalde polske presidenten 
Namtowics har (fallit offer för ett 
attentat, iscensatt av de polska na
tionalisterna, bland vilka en stark 
taseiströrelse efter italienskt mön
ster uppstått. Presidenten var miss
haglig på detta håll såsom vald av 
'e polska radikala partierna och 
''e judiska, ryska och tyska folk-
cementen. De oroligbeter man 
'riktat skulle följa efter attentatet 
'lava hittills uteblivit, tack vare det 
kränga regemente, som föres av 

'en upprättade militär-diktaturen, 
\''ken står i det lagliga samhällets 
tjänst. 

Lausanne-konferensen, från 
under den senaste tiden de 

nyheter utsänts om växande 
samförstånd, har oro uppstått med 
anledning av ett ryskt-turkiskt för-

r 
att medels nva förslag i frågan 

..rn ändens frihet omintetgöra den 
g e^enskomtnelse enligt ententens 

gad an' V'"Cen redan ansågs tryg-
rji- "^n§iands representant, ut-

'e'sminister Gurzon, har beslut-
^t motsatt sig denna aktion. 

et engelska parlamentet bar 

I Göteborg. 
I julvimlet. 

Ut över gatorna böljar ljuset från 
de eklärerade butiksfönstren, och 
på trottoarerna rör sig i maklig 
ro den jnlklappsspekulerande väl 
påpälsade allmänheten. 

Men genom skaran av iprömene-
rande kommer en rad glammande 
alnshöga småttingar dragande. De 
härstamma från utkanten och äro 
klädda i dess lappade, tunna, illa 
medfarna kostym. Ansiktena äro 
itvättade, näsorna fuktiga, men 
let är käckihet och munterhet över 

dem, där de tåga framåt med hand 
hårt ocih beskyddande sluten i band. 
Det är endast grändernas barn, som 
gå på det sättet i kedja, eniga, go
da, pålitliga kamrater, en för alla 

oc'h alla för en! 
Kanske, ja, alldeles säkert ha de 

utan lov begivit sig åstad på upp
täcktsfärd inåt staden -till den un
derbara, lockande leksaksvärld, so-m 
just nu, enligt vad deras äldre kam
rater berättat, utbreder sig där 

inne. 
Halt! 
Flocken stannar, band trycker 

hårdare hand, de ivrigt pratande 
munnarna tystna, ögonen vidgas av 
häpnad och fröjd inför ett vidun
derligt vackert skyltfönster med en 
mgolik rikedom av de underbaraste 

leksaker. -—• 
Ocih så i fyrsprång fram till 

fönstret, sida vid sida, tätt packade 
med näsorna hårt tryckta mot ru
tan, andlöst tysta, överväldigade, 

lyckliga. 
Så bryter det löst: — "Den där 

hästen är min, den svattåvita som 

vilken 
l>ästa 

kan gönga i — Och dockan, len 

mun 
min. 

där väldigt fina, ä min! Hon kan 
blönna, å hon har riktigt hår, å jag 
kan klä ån a å påna. — Jag seglar i 

båt. — Hästen å vangen ä 
— ICåss i jissi namn, ta en . 

van-g, när de finns en attemåbil 
ja ä ohafför — bon blönnar, när ja 
läggerna, joho, du, för dä gör alla 
fina d-ocker, om dom inte ä son-

ner —' 
Barnflocken blir stående — den 

har nått sitt mål! Den kan icke 
slita sig från dessa leksaker, som 
den slukar med hungriga, lycksaliga 
barnaögon och leker med sa bar 
ute från gatan tvärs genom rutan. 

Län-ge, länge stå småttingarna 
där, och när de slutligen draga si
na färde, blir det icke inåt stadens 
ljusthav till andra frestande leksaks
fönster, utan tillbaka samma väg 
som de kommit, .mot utkanten, mot 
mörkret, hemåt! Hand i hand dra
ga de 'bort, -käcka om än lite bla-
frusna och tala med gälla röster 
om de slkatter de nyss valt ut åt sig, 
"den svattåvita bästen — dockan 
som blönnar, attemåbilen — joho, 
hon blönnar, för se de gör alla fina 

docker — — 
Crayon. 

,hem sänts och sammanträder åter 
den 13 febr. Även den tyska riks

dagen har tagit julferier. 
Ovanstående är ungefär allt vad 

veckans utlandskrönika n"mmer — 

julstillheten ger sig alltid tillkanna 

något i förväg. 

JUL! 
Av Ruth Almén. 

Lyft din vinge, helga natt, och tänd oss 
i din flykt en ny och härlig stjärna! 
Himmel, dina ljusa änglar sänd oss, 
ty till barnets krubba vi oss är na. 
Visa vägen, klara morgonstjärna! 

Det är seklers morgonväkt, som bräcker 
medan himlens alla körer sjunga. 
fublet, som en evig kärlek väcker 
vill på ljusets varma vågor gunga. 
Stäm då in! Nu må vi alla sjunga! 

Kungasonens blick, som speglar ljuset, 
skall med ljungeldskraft och kamplust skåda 
lögnens mörker, ondskans djup, i bruset 
av sin tid, och segra över båda. 
Du är kallad ock till strid för ljuset! 

Höj då glad ditt huvud, gör då icke 
jorden till en dal för knot och jämmer! 
Fritt mot segerns höga mål du blicke 
när dig mörkrets djupa skugga skrämmer. 
Ljusets kämpehär, förfäras icke! 

Gud är allas Fader, stark och härlig, 
underbar i omsorg om de sina. 
O, hur rörande, hur god och kärlig 
när Han låter glädjesolar skina, 
så att våra sorgekällor sina ! 

Liljan, med dräkten finare vävd 
än kung Salomos kläder, 
sparven, som lycklig för minsta kom, 
med sitt kvitter oss gläder, 
solen, som täcks med sin klara bild 
var daggdroppe pryda, 
tala med tungor Guds kärleks språk. 
Må vi rörda det tyda! — — 

fulen gav oss många rika gåvor, 
gav oss ljus att tända, gran att smycka, 
men den bästa av dess många håvor 
och det ljuvaste i all dess lycka 
ligger gömt i glädjen att få giva. 

I Natthärbergena. 
En undersökning — och en jämförelse. 

Det ringde på tamburklockan, och 
när jag öpnade dörren, stod en medel
ålders, torftigt klädd kvinna därute. 
Ett skarptskuret ansikte och blicken 
hård. Hon bad om pengar till natt
logis och fick dem. Dörren föll igen 
mellan oss, och hon gick ner för trap
pan långsamt, tungt. 

Vilken plågsam känsla det dröjer 
kvar efter denna husvilla kvinna ! Det 
blir så alltför varmt i de ombonade 
rummen, så alltför ljust och behag
ligt — det känns som en begången 
orätt, ett samvetskval. 

Det stora fönstret lämnar utsikt 
över staden långt utåt hamnen. Det 
är kväll, alla lyktor äro tända, ljus 
strömmar ur fönstren, spårvagnarnes 
olikfärgade lampor röra sig nere i ga-
tudjupet och på Ramberget ute på 
Hisingslandet springa små eldslågor 
upp. Luften är genomskinligt klar, 
den molnfria himlen täckt av stjärnor. 
Det är frost — det kommer att bli 
mycket kallt till natten. 

En husvill kvinna utan någon att 
ta sin tillflykt till, utan! ett öre i porto-

monnän, utan något att pantsätta, utan 
möjlighet att få arbete, nekad den all
mosa hon bettlar om vid dörren — 
vart går en sådan kvinna, var får hon 
tak över huvudet en så bittert kall 
natt som denna? Har samhället tänkt 
på henne, gjort några föranstaltningar 
för att i denna yttersta nöd bistå hen
ne och hennes gelikar? 

Detta måste undersökas ! 

Efterforskningar göras. 
Föreningen Vaksamhet har ett 

kvinnopensionat vid Köpmansgatan. 
Ett propert, gott hem, och det vilar 
något hjärtevarmt över föreståndarin
nans lilla person och hela väsende. 
Pensionatet är litet och rymmer högst 
tolv gäster åt gången. Det har intet 
kommunalt anslag, och driften bär 
sig icke. Bristen fylles genom före
ningsavgifter och eventuellt inflytan
de gåvor. Sina dessa inkomstkällor, 
vilket de ledsamt nog visa tydlig be
nägenhet att göra, kommer det lilla 
hemmet att upphöra. De som bo här 
betala pr dag i kr. à i :50. Det är 
alltså en tillflykt endast för kvinnor, 
som ännu ha mynt i portomonnän. 

Man ställer också krav på, att de sko
la var "hyggliga", kunna förete be
tyg från innehavda tjänster. Denna 
sovring är nödvändig, man förstår 
det. Det är ett hem för kvinnor, som 
ännu med framgång kämpa för att 
hålla sig uppe, icke för de alldeles 
blottställda, husvilla, som redan äro 
på väg utför mot samhällets avgrund, 
och som genom bristande snygghet 
sprida vantrevnad omkring sig. 

Kanske finna de huld och skydd i 
Frälsningsarméns kvinnohärberge på 

Torggatan ? 
Där är rent och ljust, men icke 

samma hemvärme som i Vaksam
hets pensionat. Man har plats för ett 
tjugotal gäster, vilka pr natt betala 
x kr. — i :25 — 2 kr. Ibland, i sär
skilt behjärtansvärda fall, får en eller 
annan bo på kredit och längre fram 
gälda skulden. Men även här fordrar 
man, att de logerande kvinnorna sko
la vara "hyggliga", snygga, sådana 
som ännu förmå halla sig uppe. 

Har då icke den stora staden något 
natthärberge för de utblottade, uselt 
klädda, mer eller mindre förkomna, 

husvilla kvinnorna? 
Nej, svarar stadens enda polis

syster, fröken Signe Stranne. Något 

sådant existerar icke. 
— Alltså endast gatan? 
Fröken Stranne tänker efter och 

tillägger: — "En husvill, medellös 
kvinna kan vända sig till polisen och 
för en eller annan natt skulle hon nog 
kunna få tak över huvudet i finkan. 
Polisen kan också remittera henne till 

fattiggården, till Gibraltar. 
En påringning göres till Gibraltar. 

Tar ni emot utblottade husvilla 

kvinnor hos er ? 
— Nej, inte utan att de remitteras 

hit av någon distriktsläkare som sju

ka eller av polisen. 
— Kunna de genom arbete få gö

ra rätt för sig? 
Nej, det här är ingen arbetsin

rättning. 
Och om de inte ha hemortsrätt 

i staden? 
— Då underrätta vi genast hem

socknen, som omedelbart avhämtar 
dem eller betalar för dem — 

Detta är sålunda allt som står den 
fattiga husvilla kvinnor till buds : en 
träbrits i polisfinkan eller fattighuset 
med ilbud till hemförsamlingen om 
hennes eländiga belägenhet, vilken 
hon kanske känner som en brännande 
skam. Detta är allt! För att vara i 
ett stort förmöget, kristet samhälle 
är detta överraskande litet, uppröran

de litet ! 
Det är troligt, att en kvinna i den 

skildrade förtvivlade situationen icke 
skall uppsöka polisfinkan, icke heller 
fattighuset, utan söka andra utvägar 

vilka behöver icke sägas ! Hen
nes undergång är given, absolut viss, 
en undergång i vilken samhället har 

sin dryga andel. 

För de hemlösa männen ordnar 
samhället med faderlig omsorg. 

Det finns Frälsningsarméns härber-
ge i den av staden mot hyra upplåtna 
gamla fängelsebyggnaden, vars ceil-
avdelning är apterad för ändamålet 
med plats för c :a 250 logerare, vilka 
pr natt betala 75 öre. Där är ingen 
trevnad, men det vilar dock något 
"försvarligt" över denna nödens bo
ning Den ger skydd mot väder och 
vind, mot kylan, den ställer till förfo
gande en god, snygg, varm bädd. 

Där skulle kunna vara mera trevnad, 
om fastighetsägaren, staden, ville kos
ta på en reparation. I detta häiberge 
gallrar man icke kundkretsen, även 
de ruskigaste individer finna här en 
fristad. Endast berusade äro obön
hörligt 1. te;tangda. 

Vidare finnes stadens ungkarlsho
tell "Labor", vilket måste betecknas 
som en verklig mönsterinrättning. En 
ståtlig byggnad, stora präktiga, pryd
liga, propra, varma rum med plats för 
i, 2, 3 à 4 personer i varje. Goda 
sängar med rena lakan för varje ny 
gäst och ombyte två gånger i måna
den för de mera bofasta. Hotellet 
är avsett för den bästa, den skötsam
maste kategorien hemlösa män inom 
arbetarklassen och skulle med sin sto
ra snygghet fylla även borgerliga an
språk. Priset pr dag är kr. 1:25, men 
sänkes vid längre vistelse. För 15 
dagar betalas kr. 12 :50, för en månad 
25 kr. Hotellet kan mottaga 150 gäs
ter. 

Slutligen finnes stadens natthär
berge för män vid Skolgatan, vil
ket står under samma skickliga och 
intresserade ledning som "Labor". 
Det kan i fråga om trevnad ioke 
jämföras med detta sistnämnda 
pensionat, men det har stora för
tjänster och, just sådant det är, 
fyller det ett mycket viktigt sam
hälleligt behov. Dess kundkrets 
står lägre än Labors, och når ända 
ned till bottnen av samhället. In
gen är för ruskig för att bli mot
tagen —• hemmets dörr står vid
öppen för en och var utom för de 
berusade. Rummen är-o, om inte 
trevna, så dock propra, luftiga, 
rymliga, ljusa och väl uppvärmda. 
Sängarna goda, rena -med byte av 
lakan för varje ny gäst, alldeles 
som på "Labor". Innan gästerna 
släppas in i rummen, måste de i 
badrummet ha tvått sig grundligt 
med såpa, vatten ocih borste. Det 
kontrolleras! Har peruken innevå
nare, så kommer sabadillättikan till 
användning. Är det lika illa ställt 
med kläderna, desinficeras de i 
hemmets "entläusungs"-ugn. Ren-
skurad och proper iför sig gästen 
den rena nattskjorta härberget be
står ooh vandrar så in i det var
ma sovrummet, sträaker ut sig i en 

ren (bädd. 
Låt oss ett ögonblick betänka 

vilken välgärning en sådan grundlig 
rengöringsprocedur är för denna 
kategori av män! 

Härberget, som har plats för 125 
gäster, tar -för natten 1 kr. med ra
batt för längre vistelse. Även full
ständigt utblottade personer kun
na få husrum genom att utföra en 
del arbete hos Allmänna hjälpför-
eningen, som betalar med en ku
pong till nattlogis. 

Samhället har ordnat det för
träffligt för de hemlösa männen. 
Må det också tänka på de hemlösa 
kvinnorna! Låt oss anförtro saken 
till kvinnorna i stadsfullmäktige! 
Yi börja längta efter att få se något 
resultat av just deras samhällsvår-
dande arbete. Något vackert och 
gagneligt, 0111 vilket vi med stolt
het skulle kunna säga: 

—Se, detta hava kvinnorna åstad

kommit! 

I. D. 
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