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OBS! VÅR HYGIENISKA FÖRPACKNING. 

der ett lugn som verkade nästan för
färande abstrakt. Redan detta ger 
stöd för antagandet att Monalde-
cheis brott icke var av den art, som, 
isynnerhet inför en i hederssaker så 
absolut natur som Kristinas, ger 

Böcker  B indas  
Billiga Priser 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

misskunden rum. På drottningens 
namn hade emellertid kommit en 
outplånlig fläck, som, med världens 
sedvanliga sätt att döma, icke be
gränsade sig till själva den sak det 
gällde, utan för långa tider framåt 
kastade sina skuggor över hela hen
nes personlighet och även över dess 
mest lysande och oantastbara för
tjänster. 

(Forts.). 

Tel. 236 11510 

En flammande kvinnlig 

protest 

mot Ruhrockupationen har offentlig
gjorts i Västerviks-Posten. Den är 
undertecknad av ett stort antal kvin
nor i bemärkt ställning i norra Kal
mar län med uppmaning till dem, 
som gilla uppropet, att anteckna sina 
namn å listor, vilka sedan skola in
sändas till vederbörande legation i 
Stockholm. En livlig önskan utta
las, att kvinnor på andra platser 
skola anordna liknande namninsam
lingar. Närmare upplysningar er
hållas hos Fru Gerda Assarsson, Vä
stervik. 

Gräl skulle aldrig vara så länge, 
om orätten vore bara på den ena si
dan. 

F. de la Rochefoucauld. 

VÅR IDEALBÅDD 
(för utställningen) 

1 Säng (allafrg) 
1 Erollsplintmadrass 
1 Snedkudde, 1 Dunkudde 
1 Satintäcke (dubbelsid.) 
1 par Lakan, 1 Örngott 
1 Överkast 

Allt av prima kvalité. 

a/b Carl Johnsson 
^ Kungstorget 2. J 

Klasskillnad. 
Jag har levat i den naiva tron 

att klasskillnaden uteslutande var 
ett ståndspåfund, som sträckte sig 
precis så långt som ståndsmässighe-
ten, men att nedanför detta streck 
rådde den mest idealiskt fullkomna
de jämlikhet. 

Jag skulle sannolikt även dött i 
denna tro om icke en dag följande 
lilla händelse utspelats. 

En kväll återvände mitt hembi
träde redan vid 8-tiden på sin lediga 
eftermiddag, och efter att en stund 
ha stängt sig inne på sitt- rum ut
kom hon förgråten och modstulen. 

— Vad nu då? sporde jag. Skulle 
inte Hilda vara på sin klubb i kväll 
och dansa? 

Hade nämligen hört att frågan 
varit före i hennes kamratkrets att 
bilda en klubb för liktänkande (tän
kande var det ja!) element. 

Nu sprungo tårarna ånyo fram i 
ögonen. Hon snyftade vredgat: 

— Det skall bara vara fina flickor 
med i den — U-u bu-uh! Och så
dana som oss vilja de inte ha med. 

— Oss? Vilka äro oss? frågade 
jag intresserad. 

— Oss, som de kalla köksbjör
n a r  . . .  !  

— Vad i all världen äro de andra 
flickorna då som äro så märkvärdigt 
fina? fortfor jag mer och mer intres
serad. 

Och nu följde en skildring av för
hållandena. Och jag vill lova att 
bland alla dessa ungdomar, alla utan 
undantag arbetarebarn, fanns klass-
skillnad så det osade om det. Den 
mest exklusiva engelska klubb skulle 
inom sin krets icke kunnat göra gall
ringen exklusivare. De fina flickor
na stodo i skänk eller affär. Men 
även bland dem som stodo i affäi 
fanns grader av finhet, beroende på 
varorna man sålde. Också inom ka
valjerernas krets hade en bestämd 
klasskillnad utspekulerats, med 
gradmätare efter vilka som voro "i 
bra och mindre bra förtjänster". Alla 
med uniformerade yrken tycktes 
bilda en särskilt respekterad undan
tagsklass. Resultatet var emellertid 
att hembiträden som bara voro 
köksbjörnar ej kunde upptagas i den
na förnämliga församling av själv
försörjande arbetarebarn. 

— Men kära Hilda, sade jag, när 
alla de där flickorna gifta sig, få de 

Bråsthi Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

ju utföra precis samma sysslor som 
Hilda gör nu. Och när alla de där 
unga kavaljererna söka sig en hu
stru, måste de ju välja en som kan 
sköta deras hem, med andra ord en 
köksbjörn, som de så vackert kalla 
det. 

—- Ja, om alla resonerade så, sade 
Hilda suckande. 

— Men ni ha ju jämlikhet, sade 
jag. 

— Var? frågade Hilda. 
Och jag frågade detsamma: — 

Var? På fanorna, i trycksvärtan, 
men där dess verkliga säte skulle va
ra, i människosinnet, där tycks den 
icke finnas i någon klass på jorden. 

Marianne. 

Bertha Anderson 
Korsgatan 15 = Göteborg 

- Telefon 5122 — 

Vackra färgäkta Tvättyger. 
Bomullsflaneller, Ylle-J{läd-
ningstyger, Gardiner, sol- och 
tvättäkta. Möbeltyger, konst-
vävda och tryckta. Borddukar 
i Ihme och bomull. Sängtäcken 
Tricotvaror, T^eformliv, 
Snörliv, Strumpor, Yllekof-
tor. Broderier. Blekta och 
oblekta Vävnader av bästa 
fabrikat. Vaddtäcken• Prima 

Ylle-stickgarner. 

SVENSSON5 

•cKEBRöds 

OBH** 

^OPTÉVERANTOR 

w. 

ie,<? Prima HnshållsM, 
Cokes. Antraoilkol <5 Ved 

till dagens lägsta noteringar. 

C. Uggla & C:o. 

Tel. 32, 3885, 44, 5407. 

• Färsk fisk | 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. —- Tel. 9580, 15380 

SNAPSHOTS. 
Ni har unga ben .... 

En morgon den brännande kvarten 
före klockan 9. 

Göteborgsrusk. 

Fullt med väntande passagerare på 
refugerna. 

Vagn efter vagn smockfull. Änt
ligen en vit vagn med några glesa 
luckor i! 

Full stormning. 

Främst i raden står slutligen en 
mycket ung dam och efter henne en 
herre som passerat medelåldern. En 
enda plats kvar på bakre plattformen. 
Den unga damen har redan satt sin 
sko på fotsteget, då herrn bakom 
bryskt tränger sig emellan. Och 
förande henne tillbaka med sin arm 
bestiger han käckt vagnen, i det han 
morskt säger: 

— Ni har unga ben, ni kan gå! 
Hela scenen förlöper så blixtsnabbt 

att nästan ingen observerar den. 
Men skulle annars något skett? — 

Knappast! 

Icke ens den unga damen kom sig 

L. W. Ericsons 
utsökta 

K A F F E B L A N D N I N G A R  
äro alltid av högsta kvalité. 
Redbergsvägen 12. Tel. 4557. 

KOL VED 
COKES 

C .  N .  A N D E R S S O N  
Tel. 27 80, £9 72, 108 49, Göteborg. 

Rökt Lax, 
Konserver, Ost, Smör och Ägg i 

Bazar Alliance N:o 55 och 60 

Högaktningsfullt A. Magnusson. 

Tel. 4570 till båda butikerna. 

33eda Granar 
Parfymeri • TVÂI . B .. 

Galanteri -Af?s''0l,'er' 
57 Kungsgatan GÖTEBORG Rikst , 

Hälsa, Sol 
och YVY-tvål äro saker. 

SOm alltid fr 
ÛC _o ... åt. Y vy-tvålen användes såväl™1 

enklare som finare toaletten V ^ ä' 
är idealet för hälsa och skönhet, 
ItTVT* r-> noi. ~11 t> ... ' J-UI 

& 
kor. finnar eller fräknar mera, 
dagligt bruk av Yvy-tvålen ~ 
alltid ett tilldragande yttre till i -

YVY-tvålen säljas i va* ^ 
hela landet. J alfar 5 over 

Barnvagnar 

största urval. 

Lägsta 
priser. 

a/B Carl Johnsson 
Kungstorget 2. 

för att säga något. Försagd och rod
nande som om hon begått en opas
sande handling drog hon sig tillbaka. 
Från plattformen fullständigade den 
morske herrn hennes nederlag genom 
att skänka henne en överlägsen, il
sken blick. 

Ögonblicket var ett av dem då man 
vilt saknar en G-oliaths styrka. Ty 
med denne bibliske atlets muskelkraft 
skulle undertecknad ej tvekat en se
kund att vackert och varligt lyfta 
den mallige herrn ned från plattfor
men och lika varligt och vackert 
lyfta upp den lilla rodnande och för
sagda flickan upp på vagnen i hans 
ställe. 

Ty bortsett från den goda allmän
giltiga principen att ingen äger rätt 
att med våld avlägsna en person från 
hans första plats i en kö vid trafike
rad bana, var det sannolikt mycket 
angelägnare att den unga damen kom 
i rätt tid till sin plats än den äldre 
herrn. En mallig herre i den åldern 
bör nämligen, mänskligt att döma, ha 
någon slags chefsställning, och med 
cheferna räknas icke så noga. Den 
unga damen däremot var såsom ny
börjare säkerligen strängt bevakad, 
och minuterna kunde för henne be
tyda mycket. 

Vi äro. dyrkare av hövlighet, men 
inte allenast av ungdomens för ål
derdomen, utan även av äldres takt 
och hänsyn mot yngre. 

Om vår morske herre åtminstone 
lyft på hatten! Men han resonerade 
väl som så: 

-— Petter går tre steg före, för han 
är karl! 

Ragna Peters. 

A. Ellwén 
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

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

Sommarhemmet Björkåsens 

försäljning. 

Vi fästa härmed våra läsares upp
märksamhet på den försäljning av 
handarbeten m. m. som onsdagen den 
7 mars äger rum å Norra Allégatan 
8, tredje vån., till förmån för det av 
fröken Beatrice Dickson till industri-
arbeterskor skänkta sommarhemmet 
Björkåsen i Landvetter. 

Som bekant är det ett synnerli
gen behjärtansvärt ändamåi Björk
åsen fyller, nämligen att mot en myc
ket låg avgift bereda våra industri-
arbeterskor möjlighet att i en härlig 
natur och på de bästa kost- och bo
stadsvillkor njuta några sköna se
mesterdagar. Försäljningen, vars be
hållning delvis användes till stipen
dier för vistelse å Björkåsen, tager 
sin början kl. 12 p. d. med andakts
stund av fröken Beatrice Dickson 
samt avslutas kl. 8 e. m. av kyrko
herde Oscar Cullberg. 

Sömnad 
emottages av blusar klädningar och kjolar. 
Även egna tyger sys. 

Obs! Nedsatta priser. 

0. F. Hultbergs Blusaffär 
Husargatan 40. 

Qtatt 
går disken undan, om man tager 
en smula Tomtens Tvättpulver 

i diskvattnet. 

Aktiebolaget ÏVY Fabriken, yst1( 

Z i w e r t z -

san oskadlig. Finnes i 1 nyanse '"T 
minut hos Kungl. Hovleverantör pat1i och 

Z i w e r t '2 E f t r  
Lorensbergsgatan N:o 7, Göteborsr "'T , 

~~ To' 1098 

Fm Therese Ekdahh 
Dam friser i nu 

Östra Hamngat. 50 A. FP. 

REKOMMENDERAS ' 
Förstklassigt utförande. ,, 

Spirellakorsetter efter mått 
Priserna betydligt reducerade 

BREVLÅDA. 

Rimfrost. Red. har ej kunnat ut-
fundera varför vi skulle stå \ 
stollta" i rimfrosten. När det är så 
kallt röra vi oss hellre hastigt och 
ganska ödmjukt sammanknipna. 

Kvinnlig stud. Hjärtligt tack för 
Eder sympatiska skrivelse. Se i öv
rigt artikeln i föreliggande n:r! 

. Husmoder. Edra elektriska funde
ringar ha skänkt oss ett gott skralt. 
Vi kunna endast hoppas att den tiii 
snart skall randas, då kvinnor få nå
got att säga ifråga om husinredning. 
Då skola Edra briljanta uppslag san
nolikt komma till heders. 

Mary-Anne. Fel forum! Yi av
handla icke underkjolsvolanger ock 
matrecept, hur . intressant detta än 
kunde vara. 

Övriga insändare. Svar i nästa n:r. 

Varför plågas med dåligt kaffe < 
kan få Swalanders kaffe! Butiker: Kungs.1? 
Korsg. 13, Bazar Alliance' Prova redan i 
dag! Säljes endast i egna butiker. 

• l a r  A s k l u n d s  

Br ö d  
•et är bäst 

Hrla ]VIjölfe 
Distribution på glasflaskor-

Tel. 85 78, 8699 

Erna som en grevedotter. Tusen 
gånger tackar jag dig.'' 

Hennes bruna, milda ögon betrak
tade honom ömt. "Âh, kunde jag 
bara ge dig något dyrbart! Moritz, 
du blir förnämare med varenda dag, 
och den nya kostymen klär dig ut
märkt, du ser nobel ut." 

"Det hör till affären. Rocken gör 
mannen!" 

"Jag ville också fram och upp — 
men jag kan inte. En stackars söm
merska! Det käns ibland så tungt. 
Nyligen drömde jag, att du flög 
högt, högt i luften — men mig — 
mig hade du lämnat här nere." 

"Varför går du och inbillar dig 
sådant där, Erna, Håller jag inte 
av dig mycket? — Kolossalt mycket? 
Verkligen!" 

Han böjde sig fram genom den lå
ga fönsterkarmen, och lade armen om 
hennes liv. 

"Ack, Moritz, jag önskar att vi 
vore barn ännu, och att jag hölle dig 
i handen, och försvarade dig mot alla 
de elaka ungarna på gården. Minns 
du? Bara när du höll mig i handen 
v å g a d e  d u  d i g  u t ,  s å  r ä d d  v a r  d u ,  

och ändå så rar och klok! På den 
tiden tillhörde du bara mig." 

Han rynkade pannan. "Det har 
jag visst inte glömt. Nu för tiden 
finns där kanske några av dem, som 
kunde vara rädda för mig." 

"Så menar jag inte", sade Erna 
urskuldande, "det var ju bara barn, 
och de visste inte, vad de gjorde." 

"Tror du, att det därför kändes 
mindre. Tror du, att man kan ska
ka av sådant där, som ett par rägn-
droppar från en kappa? Jag har 
skrivit upp dem allesamman i min 
anteckningsbok. Jag skall ändå 
komma högre upp än allt det packet. 
Vänta bara tills jag har en fast 
ställning, så skall jag hålla räken
skap med dem." 

"Ack, det är ju så länge sedan." 
Hon kysste honom, men for för
skräckt tillbaka och lyssnade. "Är 
det far? — Nej inte än. — Fort, Mo
ritz, säg, när och var får jag träffa 
dig i dag?" 

"Min ängel, i dag, i dag är jag 
inte fri. — Ett avtal, affärer — ser 
du —" 

"Affärer? I dag är ju söndag?" 

"Jus så. Då gör man de bästa af
färerna," 

"Ack, du skall väl ut och roa dig 
med en av dina fina damer?" 

"Det är också affärer. Den som 
vill fram i världen får förskaffa sig 
nobla bekantskaper, begriper du. 
Och jag vill fram." 

"Och jag då?" 
"Du är min allrakäraste tös, min 

lilla viol, min hemliga glädje, lönen 
på helgdagskvällen. Mitt käraste, 
mitt dyrbaraste, vet du, det visar jag 
inte för människorna." 

"Kanske kunde vi i kväll —"' 
"1 kväll är jag bortbjuden. Det 

är hos sonen till — nåja, till en stor 
pänningkarl — det är en sak av vikt, 
förstår du." 

Hon suckade. "När får jag träffa 
dig då?" 

"I morgon kväll klockan elva, när 
min far och din far ha lagt sig. så 
kom hit ut i gränden. Jag har hus
nyckeln och gamla Sara är stendöv. 
Och så kommer du in till mig." 

"Ack, Moritz — nej. Inte så." 
"Varför? Varför då? Är du rädd? 

Rädd för mig — för mig?" 
'Jag vet inte. Jag tycker inte 

om hemlighetsmakeri. -— Ack, Mo
ritz, om vi ännu vore barn, det ön
skar jag." 

"Men du kommer? — Du måste 
komma." 

Hon höjde lyssnande huvudet. 
"Far! Han talar där ute med baro
nen." 

Hon ville springa in i köket. Han 
höll henne fast. 

"Erna!" 
"Ja," 

Kan hända jag får stora utgifter 
i dag. Kan hända jag blir tvungen 
att bjuda, Det hör till affärerna. 
Och farsgubben tillhör den gamla 
skolan. Han vill inte inse, att man 
nu för tiden inte kan göra affärer 
utan utgifter, och han håller mig så 
knappt som en skolpojke. Om du 
hade ett par kronor att undvara. Du 
skall säkert få igen dem med ränta 
— senare." 

"Ja, Moritz, ja, allt som är mitt 
är ditt, det vet du nog. Själv be
höver jag ingenting i dag, jag sitter 
ju hemma. Där!" — Hon öppnade 
portmonnäen och skakade dess inne
håll i sin öppna hand, som hon därpå 

räckte honom genom fönstret. "Där! 
där!" 

"Du, ängel! — Och i morgon kom
mer du till mig?" 

"Ack, Moritz, icke sedan jag var 
barn har jag va.rit i din fars hus —-
jag —" 

"Du måste komma! — Var kan 
vi annars träffas? Jag kan inte hålla 
av dig, när hela Rosenhof står och 
ser på! Och en gång ville jag tala 
med dig förtroligt." 

"Ack, Moritz, jag har dig så kär, 
men —" 

"Du kommer!" 
"Jag kommer." 

IX. 

I zoologiska trädgården skulle de 
båda paren träffas. Det var "folk
söndag"; varenda plats i salen, på 
terrassen, mellan de knoppande bu
skarna där ute, allt var upptaget. 
Kastanjerna började redan släppa ut 
små veka blad ur de klibbiga bruna 
knopphöljena. Ett militärkapell lät 
sina melodier smattra över den böl

jande människoskaran, som Pia 

drack kaffe och åt bakelser, we ^ 
larmet stundom genomträngd^ ^ 
lejonets majestätiska rytande eler 

papegojas gälla skrän. 
Där ute under de kn°ppau e j 

d e n  s u t t o  r e d a n ,  t r å n g t  i n b a  

trängseln, Ede Wessel och 
beth. Den lille August hade de 
nat ut till Lipperts i kol°mtra ® f 

den. Lisbeth småfrös i en 

tunn vårklänning, vid bröstet en ^ 

bukett, köpt av Ede, uppspe a ̂  ^ 
sken och vårluft och njfikeß ^ t _ ,. » cnTÖ 11 

lära känna "Svarta Julia 1 ^ ^ 
hittills endast sett på a1* ŝ a'̂  s0]1) 

stirrat på med ett visst intre ^ 

sände en liten kåre nedåt n 

och om igen frågade hon E e- ^t. 
var sant, att Julia kunde £ ?vart-i 

enda man förryckt med s!̂  
trollpackeögon? Och att ^ f|I 

med männen som eu k® ^ jtf 
råtta? Om det var riktigt ^ ̂ UU' 

en greve skjutit sig fö1 

Och om de förskräcklig3- e 

historierna, som folk v;,r' 
dra i örat om henne, väl 

sanning? 
(For •ts i Dästa 

o-'1 
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Eftertryck tillätes gärna om "Kvin
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INNEHÅLL. 

Utlandskrönika i sammandrag. 
Lika rätt till sjukvård åt alla. Av 

Advokaten Jur. kand. H. Hanson Söder-

qvist. 
Nästa generations stora fråga. Hotas 

jorden av överbefolkning? 
Är han den rätte? 
Signalementet. 
Mannen och kvinnan i kampen om 

brödet. En jämförelse. 

Teater. 
Märkligakvinnor: Drottning Kristina. 

Av. S. L. 
Vitaminer. 
Från kvinnovärlden. 
I Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

UtlandshröniKa 
i sammandrag 

Rikskansler Cuno lämnade den G 
mars inför tyska riksdagen sin med 
spänd förväntan motsedda redogörel
se för Ruhrockupationen och utrikes-
läget, varvid dock i fråga om hän
delseförloppet ingenting av nyhets
värde framkom. Talet, som uppläs
tes från papperet, var sakligt, behär
skat och präglat av patriotisk fast
het. En försäkran lämnades, att 
Tyskland är benäget till samförstånd 
under förutsättning att det som lika
berättigad part och utan yttre tvång 
får deltaga i diskussionen om och 
ordnandet av denna fråga. Tyska 
regeringen kommer därvid icke att 
underskriva några förpliktelser, vil
kas uppfyllande är omöjligt, och den 
kommer icke att samtycka till något 
arrangemang, som lämnar Rhenlan-
det, Ruhuområdet eller andra rätts-
vidrigt ockuperade områden i sticket 
°HfT som stänger vägen till frihet 
w'h till hemlandet för de av våldsdå
den drabbade tyskarna. 

"å manliga ord har ingen av den 
tyska republikens många kanslärer 
fö™t talat! 

Talet kommenteras sympatiskt i 
hela den tyska pressen. De yttersta 
ö&ertidningarna skulle dock önskat 

en -karpare ton och hälst ett avbry-
taade av de diplomatiska förbindel
serna med Frankrike och Belgien, 

ressen ytterst till vänster, den kom-
munistiska, klandrar den borgerliga 

Ringen8 oförmåga att skydda det 

hTta f°lket mot fransk erövrings-

^ ßen patriotiska stämningen åter-
j(.nes blunda inom alla läger. Man 

nnpr icke längre partipolitiskt, 

av n !ati°m'1U och tyskt- Kännare 
fra , framhålla, att den 

a Politiken åstadkommit vad 

de utan &tt lyckas, inrikta-
sam 6 3 S*n kraft P^, nämligen att 

sCanSmälta tyska folkets 
ett ^ar.IX'^ olika samhällslager till 
samm t ä\ en i inre mening. Denna 

allt f
a"SVetsning blir nu allt fastare, 

den fr
U S^n(l'Sare efter hand som 

mer r
+

3Bska våldspolitiken antar allt 

'ösikt^ma^an^e ^ormer och ju klarare 
land fn folket blir- att Tysk-
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Prenumerationspris: 
He år Kr. 6:-. »/2 år Kr. 3: 50 år Kr. 2: —. 

Lösnummer 15 öre. 

Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1923. 

Den franska ockupationen har un
der den gångna veckan ytterligare 
utvidgats. Bland nybesatta städer 
äro Darmstadt, Mannheim och Karls
ruhe. 

Den franska tidningen "Liberté" 
skriver: "Från Schweiz till Holland 
ha vi nu Rhen i våra händer. Det 
är för Frankrike ökad säkerhet och 
ökat inflytande i Europa. Utan 
skryt, men som politisk realitet av 
stor räckvidd har man nu i Berlin, 
London, Haag och Bern att kon
statera, att vi hålla den tyska Rhen". 

Någon anledning till franskt skryt 
synes icke förefinnas. Under kriget 
trampade inga franska trupper Rhen-
landets jord, ej heller syntes den 
franska flaggan på Rhen. Sina seg
rar nu har Frankrike vunnit över ett 
vapenlöst folk! 

Den franska regeringen räknar 
alltjämt med tysk underkastelse, men 
förbiser icke möjligheten av en från 
Bayern utgången allmän tysk folk
resning, mot vilken dock betryggan
de säkerhetsåtgärder vidtagits. — 
Det finns emellertid historiska exem
pel på, att sådana folkresningar icke 
är alldeles ofarliga . Särskilt hava 
fransmännen anledning att draga sig 
till minnes "Sicilianska aftonsången" 
arino 1282, då Siciliens förtrampade 
befolkning, vapenlös, men i ursinnig 
desperation reste sig, anställde en 
massaker på sina franska förtrycka
re och befriade sig från dem. 

Mellan Frankrike och England 
växer kylan. De båda ländernas tid
ningar säga varandra obehagliga san
ningar. engelske statsministern har 
än en gång i underhuset, nämligen 
vid behandlingen av ett arbetarepar
tiets förslag (förkastat!) om inter
vention i Ruhrfrågan, skarpt fördömt 
Frankrikes politik, och en engelsk
fransk kontrovers är under upp seg
ling angående järnvägarne i det av 
England besatta Kölnområdet. 

I England har regeringen, som stö
der sig på högern, de senaste dagar
na lidit tre uppseendeväckande ne
derlag vid förrättade fyllnadsval till 
underhuset. En liberal och två ar
betarekandidater lia valts i stället för 
de uppställda högermännen. Rege
ringen har kommit i politisk mot
vind genom sitt beslut att upphäva 
hyreslagen, vilken skyddar hyresgä

sternas intressen. 
Man klagar i England över de nä

stan outhärdligt betungande skatter, 
som bliva en följd av betalningen 
av den åtagna stora krigsskulden till 
Amerika. Ett belopp, motsvarande 
18 miljarder guldmark, skall förrän
tas och amorteras på 62 år. 

Det rika England klagar över en 
18-miljardskuld — det fattiga 
Tyskland är skyldigt ententen 132 
miljarder guldmark, vilka skola be

talas på 40 år! 
Lloyd George vill ena det i två 

fraktioner delade engelska liberala 
partiet och bli dess ledare. Den li
berala pressen svarar: Ledaren finns 

redan — mr Asquith! 

Turkiska regeringen är villig att 
fortsätta fredsunderhandlingarna 
från Lausanne, men fasthåller orubb
ligt vid sina tidigare av ententen un
derkända krav. Skall ententen na 
falla undan? Det är icke otroligt. 

LiKa rätt till sjukvård 
åt alla. 

Några ord om läkaryrKets och sjukvårdsväsendets 
förstatligande. 

Av Advokaten jur. kand. Hilma Hansson-Söderqvist. 

I det nuvarande Ryssland är lä-
karyrket fullständigt förstatligat. 
Principiellt får ingen läkare driva 
privat praktik. Yarje medborgare, 
vilken klass han än må tillhöra, er
håller kostnadsfritt sjukvård genom 
av staten anställda läkare. Vilken 
ställning man än intar till bolsjevi-
kernas läror i övrigt, kan man ej an
nat än finna sympatiskt det försök 
som härmed av dem gjorts till ut
jämnande av den rådande orättvisan 
i fråga om tillgång till vård och be
handling bland sjuka människor. 

Det ligger givetvis något motbju
dande i att den ena sjuklingen kan 

komma i åtnjutande av den yppersta 
specialistvård och den behagligaste 
sjukhusvistelse, medan den andre får 
nöja sig med Sekunda läkarkraft och 
den sämsta platsen på en sjukhussal. 
Hur är det nu i vårt eget land? Vis
serligen beredas våra obemedlade 
sjuka fri läkarvård vid polikliniker
na — såväl de fristående som de vil
ka inrättats *i samband med sjukhu
sen — om de äro försedda med ve
derbörande rotemans intyg om fat
tigdom. Men denna avgiftsfria lä
karvård har så att säga karaktären 
av ett fattigunderstöd; ej alltid er-
bjudes heller på detta sätt de bästa 
läkarförmågorna, vartill kommer att 
polikliniklokalerna mången gång ha 
ett föga propert och tilltalande ut
seende. Från dessa av kommunen 
beredda lättnader för de fattiga sju
ka i fråga om sjukvård är steget 
till en av staten ordnad kostnadsfri, 
alla till buds stående sjukvård stort. 
Emellertid kan man säga, att Sverige 
alltsedan 1600-talet är inne på åt
minstone det partiella förstatligan
dets väg ifråga om sjukvårdsväsen
det. Vi ha t. ex. provinsialläkarna 
på landet och stadsläkarna i städer
na, vilka uppbära lön av staten, re
spektive staden, och stå allmänheten 
till tjänst, visserligen icke gratis men 
för låg, fastställd taxa. På de of
fentliga sjukhusinrättningarna, vil
ka antingen såsom sinnessjukhusen 
omhänderhas av staten eller också i 
fråga om de kroppsliga sjukdomarna 
av de större städerna och landstin
gen, är all läkarvård kostnadsfri. 
Själva sjukvården där är principiellt 
gratis. Endast en låg sjukhusavgift 

erlägges. 

Turkiet intar för övrigt en så ho
tande hållning åt Balkan till, att 
Grekland rustar sig för krig. 

Norge har genomgått en regerings
kris, framkallad av den handelskon
flikt med de vinproducerande länder
na landet råkat i på grund av sin 
förbudspolitik. Vinländernas tull
krig går förödande ut över den nor
ska fiskexporten. Norrmännen få nu 
välja mellan fortsatt handelskrig el
ler att upphäva hetvinsförbudet. 

Av det föregående framgår att vi 
i Sverige i olikhet med åtskilliga an
dra europeiska länder ha en histo
riskt given utgångspunkt för ett full
ständigt förstatligande av sjukvårds
väsendet. När nämnda fråga troli
gen i en ej alltför långt avlägsen 
framtid kommer på dagordningen, 
borde det därför falla sig naturligt 
att stödja en reform, gående ut på en 
från statens sida anordnad verkligen 
för alla medborgare på samma sätt 
till buds stående sjukvård. 

Visserligen kan man ha sina be
tänkligheter vis à vis ett förstatli
gande av läkarvården. Exempel på 
en liknande anordning på andra om
råden, vilken misslyckats, saknas ju 
icke. Även kan en fara tänkas fö
religga för läkarkårens byråkratise-
ring. Ingenstädes — det medgives 
— är väl byråkratisk slöhet och äm-
betsmannaöversitteri så olämpliga 
som gentemot en sjuk allmänhet. 
Mot allt detta kan anmärkas att här 
ej föreligger förstatligande i vanlig 
mening utan endast av ett yrke. Vi
dare kan påpekas, att för den hän
delse av staten anställda läkare 
skulle göra sig skyldiga till försum
lighet eller oskicklighet i tjänsten, 
korrektiv nog skulle kunna finnas 
mot detta liksom ifråga om andra 
försumliga ämbetsmän. Det verk
ligt folkliga och tillmötesgående sätt 
man lagt märke till exempelvis hos 
läkarna på huvudstadens polikliniker 
tyder på, att läkarkårens medlemmar 
icke så lätt afficieras av ämbets
mannakårens olater som andra yrkes
utövare. 

Nutidsmänniskorna berömma sig 
av ett känsligt socialt samvete. Sär
skilt vi kvinnor göra anspråk på för
mågan att känna varmt för vår li
dande nästa. Må vi i överensstäm
melse härmed var och en i vår stad, 
när tiden är inne, bidraga till rätt
visans förverkligande beträffande 
vården av sjuka. 

Englands yngsta kvinnliga apote
kare med eget apotek är miss Helena 
Stewart. Hon avlade nyligen sin 
apotekarexamen och öppnade strax 
därefter, sedan hon fyllt 21 år, un
der vilken ålder ingen får innehava 
apotek i England, sitt ägande apotek 
i nr 55 Dorset street, London. Miss 
Stewart upplyste en intervjuare om, 
att rörelsen nu är i full gång, och 
att hon ämnar göra till sin speciali
tet att se till affärsvärldens kvinn
liga ungdomar och ge dem vad de i 
medicinväg behöva för att hålla sig 
i god arbetsform. 

Det ligger en vacker ton i det där! 
Att med levnadsyrket kombinera i 
första hand en önskan att vara till 
nytta för andra och att låta penning
frågan träda i bakgrunden! 

Nästa generations stora fråga. 
Hotas jorden av överbefolkning? 

Förenta staterna ha ända tills i 
somras mottagit en betydande del av 
den övriga världens befolkningsöver
skott. Länge stodo deras portar vid
öppna för alla, även för ren utskotts-
vara, men de senaste åren har man 
gallrat och tagit emot endast de fri
ska, de dugliga. I somras slötos 
dörrarna ännu mera, Endast ett visst 
mycket begränsat antal invandrare 
mottages nu i U. S. A., och troligt 
är, att invandringen kommer att 
helt stoppas. 

Vad ligger bakom dessa uppseen
deväckande åtgärder? Förenta sta
terna stå inför faran att överbefol
kas! Denna fara är visserligen icke 
överhängande, men redan för nästa 
generation skall frågan vara aktuell. 
Den statistiska utredning, som lig
ger bakom klarläggandet av detta 
faktum, visar, att samma fara hotar 
hela jorden! 

Mänskligheten räknade år 1800 
inemot sjuhundra miljoner själar och 
år 1914 ettusensexhundrafyrtionio 
miljoner. På dessa 114 år hade 
världsbefolkningen fått ett tillskott 
betydligt större än den numerär, 
mänskligheten nått under de tusen
tals föregående åren från världens 
skapelse! 

Enligt gjorda statistiska beräknin
gar, för vilka världsbefolkningens 
tillväxt åren 1906—1911 ligger till 
grund, måste vi, om inga nya och 
hindrande faktorer gripa in, räkna 
med, att mänskligheten fördubblas 
på sextio år. Jordklotet kommer 
snart icke att räcka till för denna 
allt våldsammare stigande människo
flod. Redan nu lida flertalet natio
ner av överbefolkning, och det visar 
sig allt svårare för de olika länderna 
att genom emigration göra sig kvitt 
sitt människoöverskott. De bästa 
platserna på jordytan äro för länge 
sedan beslagtagna, herrelöst land 
finns numera endast i trakter, vilka 
på grund av klimatiska eller andra 
förhållanden mindre väl ägna sig för 
kolonisation, och slutligen kan det 
väntas, att efter hand alla folk ge
nom invandringslagar skola gardera 
sig mot en främlingsström, vilken 
ytterligare skulle förvärra det egna 
överbefolkningsproblemet. 

Anledningen till mänsklighetens 
oroande snabba tillväxt är att söka 
i de förbättrade villkor under vilka 
den lever. 

Naturen är slösande i fråga om 
alstrande av liv, men bekymrar sig 
icke om deras skyddande. Inom 
djurvärlden förekommer ett massfö-
dande men också en massförintelse. 
Livet hålles i schack av döden. 

Men människan, hos vilken viljan 
till livet är en av de starkaste drif
terna, har lyckats om icke att över
vinna döden så dock att till en viss 
grad kringskära hans makt, detta 
särskilt tack vare de ofantliga land
vinningar läkarevetenskapen gjort. 
Det har lyckats denna vetenskap att 
nästan fullständigt bemästra de 
fruktansvärda pestsjukdomar, som 
tidigare med sitt gissel svepte över 
jorden och bringade döden så enor
ma skördar, men samtidigt beredde 

plats för nya människoskaror. Det 
har också lyckats läkarevetenskapen 
att med hjälp av goda sanitära sam
hällsförhållanden och stigande folk
upplysning i fråga om den personli
ga hygienens krav förbättra det all
männa hälsotillståndet och ge livet 
en kraftig hjälp i dess kamp mot 
döden. 

Detta gäller icke blott för kultur
folken utan även och i alltjämt sti
gande grad för sådana länder som 
Kina, Japan, Indien liksom även för 
de vilda folkslagen, vilka genom eu
ropeisk kolonisation komma i åtnju
tande av läkarekonstens välsignel
ser. Överallt bekämpas döden med 
en energi och framgång som aldrig 
tillförne. 

Den berömde kirurgen prof. Bill
roth säger: "Jag har sedan flera år 
uppställt den paradoxen, att det sti
gande fullkomnandet av läkarekon
sten och möjligheten att förekomma 
epidemier genom förbättrade sanitä
ra förhållanden komma individen 
till godo men ruinera mänskligheten 
emedan de måste leda till överbefolk
ning som fördärvar alla." 

Denna fara kan givetvis icke av
värjas genom anordningar, som skän
ka döden förbättrade chanser i stri
den mot livet — häremot skulle 
mänsklighetens självbevarelsein
stinkt resa det mest förbittrade mot
stånd. Enda utvägen är tydligen 
den, som anvisats av amerikanska 
vetenskapsmän, vilka ägnat frågan 
sin uppmärksamhet, nämligen kon
troll över och begränsning av födel
sernas antal. Hur skarp denna be
g r ä n s n i n g  b e h ö v e r  v a r a  o c h  s ä t t e t  f ö r  
dess genomförande icke blott i kul
turländerna utan även bland de vilda 
folkslagen med deras enorma nativi
tet är ett problem som blir ytterligt 
svårt att lösa, men som måste lösas 
inom en näraliggande framtid. 

Professorn vid universitetet i New
york Henry Pratt Fairchild skriver 
härom bl. a. "Kontrollen över be
folkningstillväxten kommer otvivel
aktigt att bliva en av de närmaste 
generationernas största frågor. Visst 
är att mänskligheten icke längre kan 
fortsätta att föröka sig i det hastiga 
tempo som nu sker. Någon drastisk 
åtgärd däremot måste mycket snart 
vidtagas. Det är av vital vikt att 
detta problem löses." 

Arbetet. 

Arbetet är den enda ofarliga kraf
ten för sjudande naturer. 

M. Colban. 

Gud giver varje fågel hans föda, 
men kastar den icke till honom : 

boet. P. Syv. 

Arbetarens hunger är hans arbets
hjälp, ty hans mun lägger oket på 
honom. Salomo. 

Förlora en timme på morgonen ocli 
du skall jaga efter honom hela da
gen. R. Whateley. 
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Ar han den 
rätte ? 

För alla föräldrar faller det sig 
naturligt, att den vuxne sonen går 
sina egna vägar, väljer sin bana, sin 
vistelseort, sitt viv utan att bedja om 
tillåtelse. Han tar handlingsfriheten 
som sin rätt, och man tillerkänner 
lionom den också som en självklar 
rätt. 

I)et är icke alldeles på samma sätt 
med dottern. Det är, som om för
äldrakärleken hade svårare att giva 
benne fri, eller som om tilliten till 
hennes omdömesförmåga till en viss 
grad saknades. Särskilt modern vill 
gärna rättledande gripa in i hennes 
beslut. 

En sådan beskäring av en annan 
vuxen människas handlingsfrihet är 
alltid förenad med risk, den kan av-
föda bitterhet, och den kan länka ett 
levnadsöde in på en olycklig väg. 
Den största försiktighet och varsam
het-, det noggrannaste övervägande 
äro här nödvändiga. 

Dottern gör sitt hjärtas val. Tyc
ket faller icke alltid på 'den värdiga
ste, klokheten och förutseendet fälla 
icke alltid utslaget så, som modern 
skulle önska. Skall hon gripa in, 
skall hon söka skilja dottern från 
denne man under förhoppning att 
flickan senare skall göra ett bättre 
val? 

Hur olika ter sig icke tillbejdaren 
för dotterns förälskade och moderns 
kyligt granskande blick! Hos dot
tern talar kärleken, hos modern för
ståndet. Vad som för den senare 
spelar en så viktig roll, den unge 
mannens ställning, hans framtidsut
sikter, är för dottern av underordnad 
betydelse. Hon vet endast ett: hon 
älskar honom, hon vill leva med och 
för lionom, hurudant livet än gestal
tar sig. Modern å sin sida bävar vid 
tanken på det liv i ekonomiska be
kymmer, hon anar att dottern går 
till mötes. Skall hon avråda, skall 
hon söka släcka den kärlek, som brin
ner i dotterns hjärta? En ren, vac
ker och djup kärlekskänsla är dock 
något stort och rikt; att rasera den 
kan vara att göra livet armt, fattigt 
och utan lycka. 

En gammal mor sade till sin åld
rande ogifta dotter: "Jag hindrade 
ditt giftermål — jag gjorde det för 
ditt eget bästa." 

Dottern svarade henne stilla: "Han 
är den ende man jag älskat, och jag 

I VARIE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens 

handelns, kon

stens och littera

t u r e n s  o m r å d e  

läser  man 
n u m e r a  

GÖTEBORGS HAHDELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

älskar honom ännu. Han blev en 
bra människa, hans hustru är lyck
lig och han har präktiga barn." 

Vilken tragisk historia låg icke i 
dessa ord! 

Â andra sidan hur fruktansvärt 
för en mor att se sin dotter kasta 
bort sig till en man utan värde. Nog 
äger hon väl rätt att tala? Ja, om 
hon gör det under ansvar, av rent 
motiv, utan småaktiga beräkningar. 
Giftermålet är icke en fråga om en
dast välstånd och socialt anseende, 
hur mycket än dessa ting betyda, 
utan även och framför allt en fråga 
om livets lycka för två. som kanske 
aldrig skola kunna finna henne hos 
någon annan än hos varandra. 

H. L—z. 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. QÖTEBO R]G. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,050,000:— 

Notar iatav delning. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

Mannen och Kvinnan i 

Kampen om brödet. 
En jämförelse. 

Signalementet. 
Herr Strömgren kommer in på po

lisvaktkontoret och anmäler, att hans 
fru gått ut på morgonen och sent på 
eftermiddagen ännu icke återkommit. 
Något måste ha hänt henne. 

— Gott, säger kommissarien, vi 
skola anställa efterspaningar. Er 
frus signalement, om jag får be! Hur 
var hon klädd? 

Herr Strömgren: — Klädd? 
Klädd?? I vanliga kläder förstås. 
Mörk päls, brun eller blå eller svart 
med skinn om halsen. — Hatten? En 
vanlig fruntimmershatt naturligtvis 
med några strån eller fjädrar eller 
blommor eller grönsaker eller annat 
jox — en sådan där som hänger i alla 
modistfönster. Utseendet? Ja, det 
är inget särskilt fel med det. Ögon 
— ja, ögon och en näsa och mun — 
ja, hon ser ut som en vanlig männi
ska, förstås. Hur skulle hon annars 
se ut? 

— Det var inte mycket upplysan
de, sade kommissarien. Finns ingen 
mer ledtråd? 

— Hon hade en hund med sig. 
— En vanlig hund, förstås? 
— Vanlig!?! Med fyra första 

pris ! ! En strävhårig terrier, vit 
med tre svarta fläckar på ryggen, i 
rad, den mellersta störst, ett ärr i 
vänstra örsnibben efter ett hundbett, 
en brun ring kring högerögat, ett. 
svart färgstänk i bringan, en fram-
tand avbiten 

Kommissarien: — Tack, det räc
ker! Vi skall inom en timme ha 
fått tag på hunden och damen som 
är med honom. 

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

netrmMi VMUMjUal 

Marknadens hittills oöver
träffade ooh billigaste hem
färg Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG. 
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Det har kanske icke varit så all
deles lätt för de bildade svenska 
kvinnorna att erövra den plats, inom 
förvärvslivet, de nu innehava, det 
har kostat mycket arbete och tagit 
lång tid, men den vunna ställningen 
måste dock betraktas som säker, gan
ska god och löftesrik för framtiden. 

Hur det hela gått till är gammalt 
och känt. Pionjärerna välkomnades 
icke med någon större hjärtlighet, då 
de sökte sig in i arbetslivet; man tog 
emot dem huvudsakligen för deras 
billighets skull. Genom visad dug
lighet vunno de emellertid terräng 
och förbättrade även sina löneförmå
ner samt banade väg för nya arbets
sökande kvinnoskaror,' vilka gjorde 
ytterligare landvinningar och befä
ste dem. Hur grundmurad de sven
ska kvinnornas position i arbetslivet 
är, visas tydligt av det sakförhållan
det, att under depressionstiden 
kvinnlig arbetslöshet knappast före
kommit. Anmärkningsvärt är ock
så det goda förhållande som i stort 
sett råder mellan den kvinnliga och 
manliga, arbetskraften. Naturligtvis 
kan man tala om konkurrens, men 
den är kamratlig, har icke över sig 
något av könsantagonism .Likalöns-
principens erkännande är endast en 
tidsfråga. 

Utvecklingen just sådan den ge
staltat sig hos oss och även inom 
grannländerna, lugnt och långsamt 
fortskridande, har tydligen varit 
lycklig. 

I andra länder, där den bildade 
kvinnliga arbetskraften först under 
krigsåren i större utsträckning togs i 
anspråk för uppgifter utanför hem
met, bereddes den det festligaste 
mottagande. Välkomsthyllningar, 
offentliga hedersbetygelser, ansvars
fulla poster och höga löner. Det 
var en lysande entré, men sortien 
följde snart och under trista former. 
F reden kom, de hemvändande krigar
ne krävde att återfå sitt gamla ar
bete som kvinnorna bestritt under 
kriget. Den position dessa senare 
intogo i arbetslivet visade sig ytter
ligt svag; det blev massavskedanden 
och stor kvinnlig arbetslöshet. 

Konkurrensen mellan den manliga 
och kvinnliga arbetskraften synes 
därjämte hava ett drag av missund-
samhet och hätskhet som vi här, åt
minstone i stort sett, icke hava att 
räkna med. 

Eör att belysa de engelska för
hållandena återgiva vi efter "Time 
and Tide" ett brottstycke ur en art. 
av den framstående engelska förfat
tarinnan Rebekka West, känd bl. a. 
för sin slagfärdighet och sin utom
ordentliga sanningskärlek. Hennes 
uttalande gäller visserligen huvud
sakligen lärare och lärarinnor men 
äger givetvis tillämplighet även på 
andra områden, där de engelska kvin
norna konkurrera, med männen om 
brödet. 

"Med oro", skriver miss West, "lä
ste jag för någon tid sedan ett tal, 

hållet på en konferens av en upp
retad lärare, som med skärpa vände 
sig emot den moderna idén om lika 
lön för lika arbete. Han sade, att 
t. o. m. redan nu äro kvinnorna för 
högt avlönade. Han sade, att det var 
särskilt bittert för lärare att nödgas 
tillbringa sina ferier i Eastbourne 
med sina. hustrur och barn, under det 
de kvinnliga kollegerna reste till 
Schweiz. Man undrar på att någon 
människa kan vara så fullkomligt i 
saknad av all känsla för de verkliga 
värdena i livet, att hon sätter förmå
nen att kunna tillbringa någon vecka 
i det vackra Luzern framför den att 
äga hem och barn. Men vad som är 
ännu mera stötande, är, att bemälde 
lärare tydligen vill, att hans kvinn
liga kamrater varken skola ha hem, 
familjer eller möjlighet att kunna re
sa till Luzern, att han, kort sagt, un
nar dem så gott som ingenting. Och 
opponenterna till ovannämnda re
form stå helt på denne lärares sida. 

Det verkliga skälet varför lärar
innor få mindre betalt än lärare, som 
utföra, samma arbete, är att de fle
sta män ej ha något emot att deras 
kvinnliga medtävlare utsättas för så 
många* stötestenar som möjligt. 

Männen tycka om vissa kvinnor; 
lör sina hustrur, fästmör, mödrar och 
systrar kunna de känna den mest 
ädelsinnade och självuppoffrande 
kärlek. Men alla utom de få, som 
röjt bort den primitiva djungeln i 
sina själar, vilja, att kvinnorna i 
allmänhet skola hållas tillbaka så 
mycket som möjligt. Och detta ej 
av elakhet utan av ett behov att sä
kerställa sig själva och sin insats i 
den svåra världen. 

Mannen utestänger kvinnan från 
så många sysselsättningar som möj
ligt under förevändning, att hon är 
inkompetent, vilket har med sig den 
dubbla fördelen, att de manliga, ut
övarna av dessa yrken fyllas av den 
stolta känslan, att de göra något, 
som halva världen inte kan, och att 
de kvinnliga hindras på sin bana ge
nom att fältet för deras verksamhet 
inskränkes. De nedsätta kvinnornas 
specifika uppgift som hustrur och 
mödrar genom att framhålla, att det
ta är det enda de kunna duga till, 
emedan de äro för svaga och dårak
tiga för allt annat. Och var de kun
na, ställa de till så, att kvinnorna få 
lov att möta livet i det dåliga skick, 
som kommer av brist på pengar. En 
otillräckligt född ock klädd person 
blir lätt på det mest tillfredsställan
de sätt underlägsen en person, som 
är tillräckligt född och klädd. 

Det är denna primitiva form av 
könsantagonism, som kommer män
nen att önska, att lärarinnorna skola 
få lägre avlöning än lärarna, Efter
som det är så många kvinnor, som 
äro anställda vid skolorna, och män
nens lön är allt annat än hög, så 
medför den lägre avlöningen den an
genäma utsikten till ett kvinnligt ne-
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derlag och kvinnlig underlägsenhet i 
stor skala. 

Det är nödvändigt, att denna omo
derna sanning blir erkänd. Det kom
mer att påminna feministerna om att 
från denna kamp ges ingen befriel
se. Att om varje motion, som vore 
stridande mot kvinnornas intressen, 
avvisades av varje stat och kommun 
och korporation i världen, så skulle 
denna, disharmoni mellan de olika in
divider av de båda könen, som ej stå 
i direkt släkt- eller vänskapsförbin
delse med varandra, ändå ta ut sin 
rätt i form a.v tallösa misstolkningar, 
lagbrott och missbruk. En könsmed-
veten och rebellisk kvinnoarmé skulle 
alltså ändå vara behövlig." 

Elt paket RjflSO 
och en balja ljumt 
vatten är allt 
som behövs 
för veckans 
tvätt. 

I "Gubbens" 
a 

s 
a 

k_o n s c r v e r 

rekommenderas. 

Specialiteter: S 

Gubbens egen ^ 
Ostronanjovis jgj 

Gubbens Kalasbullar ^ 

TEATER. 
På Lorensbergsteaterns eget pro

gram står Frans Molnär nämnd så
som en "fördomsfri teatermakare". 
Det kan icke nekas till att publiken 
fick detta intryck i synnerligen hög 
grad förstärkt, medan hans fars För
svarsadvokaten rullades upp såsom 
det allra nyaste repertoarvalet. Han 
verkar både fördomsfri o. "Macher" 
— man vet knappast vilket mest. 
Men tråkig är Molnår i varje fall 
icke, och hans förmåga att laborera 
ihop situationskomik förklarar hans 
ställning såsom en av Ungerns mest 
spelade teaterförfattare. 

Det arbete och den intelligens Lo
rensbergsteaterns artister nedlagt på 
Molnårs människogalleri hade för
tjänat bättre föremål. Den bästa, 
mest levande och genomförda typen 
var utan tvivel hr Georg Blicking-
bergs poliskommissarie. Vilken mask! 
— man kunde ha svurit på att hela 
karlen var född sådan. Såsom en typ 
ur levande livet framträdde även hr 
Rune Carlstens dr Sarkany, och man 
satt endast och undrade var man sett 
dessa rörelser, dessa attityder förut. 
Och hr Gösta Cederlunds bov och hr 
Torre Cederborgs Czerenskys — det 
var onekligen en välgörande flotthet 
och säkerhet över spelet på alla hän
der, naturligtvis icke minst vad det 
gällei teaterns primadonna, fröken 
Doris Nelson, som därtill denna af
ton anlagt en ovanligt förtjusande 
mask. 

Jon Ands dekorationer ingåvo in
gen längtan efter den moderna kon
stens eviga liv. De alltför tveksam
ma applåderna i salongen däremot 
om ett kraftigare dito hos publiken. 
F örsvarsadvokaten såsom dramatiskt 
v erk lämnad därhän ! — men som den 
här gavs representerade den ett gott 
och ärligt skådespelarearbete, som 
förtjänat sin honnör. 

* 

Med introducerandet på svensk 
scen av Leo Falls nya operett Ma
dame Pompadour har Stora Teatern 

De|är onödigt att koka kläderl, 
Ol" n.an använder Rins„. Genom „, [ 
aggn kläderna i blöl i en ljum Uinso i 

losn.ng över „atten och genom ^ » 
skölja dem val morgonen därpå blivn 
de rena och snövita. Endast de smu|. 

_! sigaste ställena behöva gnuc-
gas lätt mellan händerna 

På grund nv dess absoluta < 
renhet lockar Rlnso av sig 
själv bokstavligen tu smut-
sen utan kokning och utan 
gnuggning. 

Det reducerar arbetet till 
det minsta möjliga och 

sparar bränsle. 

Rinso 
sunligmr sAptvål aktiebolag, gOtesobs. 

•5 öre 
per paket 
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alltid färdiga, i sm akfullt utförande 

c2/cusa <tSlomsierhand̂  
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förvärvat ett verkligt glansp ^ ^ 
Det hör till sällsyntheterna i 
dagar att en pjäs försätter pu ^ 

animerad stämning att ^ i sa 
stiger till ovationer och bloms 
ning. Men denna fästliga ga: ,nila. tra

dition har under detta program -
levat upp i Stora Teatern» ^ 

förtro« 
Förhållandet får sin förklar'1^, 
man vet att huvudrollen anför 

bril' 
j fav<" 

göteborgspublikens korade 
fru Naima Wifstrand som ^ ^ 
jerade med sin tekniks alla m^ 
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L^isbe^steatern 

Varje afton kl. 8: 
Gästspel av Hilda Borgström. 

Bröllopsdagar 

'FOLKTEATERN.  
Varje afton kl. 8: 

Spel Ut. 
Söndag kl. 1,30 Billighetsmatiné : 

Fröken Renées kärleksäventyr. 

Nya Teatern. 
«ndag kl. 1,30 Billighetsmatiné: 

Barken Margareta. 
Varje afton kl. 8: 

Hotel I råttan. 

ULLA TEATERN. 
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Andra dagar kl. 8: Samma pjes. 
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KUNGSGA TAN 48 

DUKTYGER. HANDDUKAR. 
Högsta kvalitéer. Billigaste priser. 

att få de rätta proportionerna på den 
kungliga maitresse, som bakom ku
lisserna behärskade en hel epok i hi
storien. Såsom den förnämsta sång
liga kraften må nämnas hr Martin 
öhman som prins René, vilkens mili
tära apparition icke lämnade minsta 
tvivel om hans förtrogenhet med kri
garlivet. Hr Textorms regi bjöd so:u 
alltid ett ypperligt resultat och iscen
sättningen var såsom dräkter och för 
i övrigt stiltrogen och vacker. En 
kassapjäs — ett fynd i dessa varga

tider. 

• Ni/o teatern har f. n. på sitt pro
gram "Hotellråttan", ett folkskåde
spel av dansken Ch. Gjerlöv. Knut
punkten i historien är en hotellstöld 
i stor stil, till vilken fogas en rad 
händelser, vilka hålla åskådaren i 
oförminskat stark spänning genom 
de fem akter av vilka pjäsen består. 
Människoskildringen verkar i fråga 
om förgrundsgestalterna icke särskilt, 
vederhäftig. En person, som stjäl 
för nöjet att stjäla, är en låg natur 
från innersta roten och blir aldrig en 
hederlig karl. En kvinna kan överse 
med ett brott, när det förklaras och 
ursäktas av motivet eller nödtvånget, 
mpn har hon något personligt värde, 
måste hennes kärlek få ett slagan
fall och hädanfara i samma ögon
blick det står klart för henne, att den 
älskade är en tjuv —- stöld tyder på 
€a abtför sjaskig och motbjudande 
•karaktär. — Stycket är emellertid 
spännande och sätter nerverna i den 
dallring tiden tycker om. Spelet är 
§°tt, på en del händer utmärkt. Pu

chen känner sig väl underhållen 
wh road. 
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Se vårt specialfönster. 

Märkliga kvinnor: 
Drottning Kristina. 

Y 

Verkningarna av mordet på Mo-
näldeschi uteblevo icke. Visserligen 
mottogs och firades drottningen även 
denna gång i Paris enligt all eti
kett, men jublet var förstummat, en
tusiasmen död. Det var i allt detta 
som icke gjordes, icke sades som hon 
kunde läsa sin dom. Hon var för 
klok att ej förstå att hon begått ett 
misstag, som sent skulle glömmas. 

När hon denna gång återvände 
till Rom var det också sannolikt med 
känslan att där söka en fristad undan 
stormen och finna förståelse hos ett 
hjärta, som var berett att tilgiva 
henne allt. 

I stort sett knytes Kristinas hi
storia från denna tidpunkt till Rom. 
Visserligen företager hon de två be
kanta resorna till Sverige efter Karl 
X Gustafs död, men trots hederssalu
ten, det formellt fullt värdiga mot
tagandet och bevisen för hennes allt
jämt fortlevande popularitet i folkets 
djupa led kunde hon ej undgå att 
känna hur en mur rests även mellan 
henne och hennes övergivna foster
land. Vad hon därvid än erfor, har 
hon dock aldrig biktat det. Om i 
hennes uttalanden om Sverige före 
abdikationen kunde läsas en otålig 
längtan att komma ur förhållanden 
som föga överensstämde med hennes 
intressen och icke kunde tillfredsstäl
la hennes kosmopolitiska skaplynne, 
bära hennes yttranden efter skils
mässan ständigt vittnesbörd om den 
djupaste aktning och uppskattning 
av hemlandets förtjänster, vilka jäm-

II. (Slutartikel). 

föreisen med andra länder måhända 
kommit att ännu klarare framträda. 
Förnöjsamhet var ju på det hela ta
get ett ord som saknades i Kristinas 
ordbok. Aldrig överväldigad av ens 
de utomordentligaste hedersbetygel
ser erbjöd helt naturligt det dagliga 
livet runt omkring otaliga anlednin
gar till klander och missnöje för hen
nes lättsårade och kritiskt lagda sin
ne. Ceremoniös till pedanteri vid 
högtidliga tillfällen och då alla hov
mästares och hov funktionärers 
skräck, visade hon i vardagslag stor 
lojalitet och generositet mot sina un
derhavande och förstod konsten att 
vinna allas hjärtan. Därom vittnar 
den djupa sorg, vari hennes kosmopo
litiskt sammansatta hov av ej mindre 
än 400 personer försäni ,<;s vid hen
nes bortgång. 

Det tragiska skimmei, dikten spun
nit kring det ensamma och åldrande 
majestätet i Rom, dunstar bort inför 
det verklighetens ljus som silar fram 
ur forskningens tillgängliga urkun
der. 

Ingenting talar för att Kristina 
kände sig olycklig. Hon hade nått 
de mål hon kämpat för: självständig-

V  I  D  D Ö D S F A L L  
Ring 3623 eller 14090 
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Anordnar allt till begravning hörande på er
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använd enligt bruksanvisningen 
giver ett storartat resultat. 
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Rekommenderas! 

het, oberoende, frihet för sina högsta 
111 h \ armaste intressen. Hennes per
sonlighet klarnar, och det är mer än 
tomma ord, när hon skriver till mam
sell Scudery: 

Jag avundar varken lyckan, vid-
st1 äckta stater eller skatter dem, som 
aga desamma, men jag skulle gärna 
önska att genom förtjenst och dygd 
kunna höja mig över alla dödlige, och 
detta är vad som gör mig missnöjd 
med mig själv." 

Ingen kan betvivla att detta var 
hennes ärliga vilja. Ingen kan hel
ler förvägra henne beundran för det 
allvar och det nit, varmed hon på 
vetandets område sökte utbilda sig 
till det högsta som kunde uppnås. 
Man har förebrått henne att hon ned
lade alltför mycken tid på nöjen och 
fästligheter. Man kunde invända: 
A arifrån tog hon i så fall tiden att 
förvärva alla de kunskaper på vetan
dets och konstens områden, som gjor
de henne till en av de lärdaste och 
mångkunnigaste i sin samtid? Be
härskande sju språk, varav världs
språken såsom en inföding, besatt 
hon de grundligaste historiska kun
skaper, var ett stycke forskare, ve
tenskapsman och konstkännare och 
hade såsom suverän visat sig äga en 
klok och kunnig statsmans alla in
sikter. Allt detta förutsätter dock 
ett grundligt och allvarligt och out
tröttligt arbete. En drottning som 
roar sig hinner ej så vida. 

Vilka fel man än kan tillvita hen
ne och vilka av hennes förtjänster 
man än må söka att göra tvivelaktiga 
kan det icke råda mer än en mening 
om Kristinas kärlek och pliktkänsla 
gent emot den gärning hon gjort till 
sin. Hennes dröm var att förvandla 
Sverige till en medelpunkt för upp
lysning, vetenskap och sköna kon
ster. Stötestenen i vägen var att 
hon i en ogynnsam tid sökte förverk
liga ett ideal, vars värde och nytta 
för ett folk icke kan nog uppskattas. 
Vår egen tid ger oss emellertid det 
färskaste vittnesbörd om hur mager 
jordmån för fredliga intressen län
derna erbjuda under sin rekonvale-
scens efter krig och utståndna veder
mödor. 

I Rom kom Kristina på sin rätta 
plats. Omgiven av snillen och lärde 
fortfor hon där att med oförminskat 

Hames»Landgren eC* 
Göteborg 

Sverige^ sforsfa öch fomåmöta 
* (hifirmdL 
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intresse utvidga sitt vetande och 
skänka talangerna sitt beskydd. Hon 
befann sig nu i en krets, som för
stod att bedöma och värdera de ovan
liga måtten av hennes begåvning, och 
som i mångt och mycket dömde an
norlunda än världen i allmänhet. Så
som hon förut varit Europas största 
märkvärdighet blev hon nu Roms. 
Gilbert Burnet, sedermera biskop av 
Salisbury, som under en resa år 1686 
besökte drottningens palats, ger i ett 
brev luft åt de intryck han mottog 
av hennes person i följande ord: "Ar
tigheten av hennes samtal", skriver 
han, "och den myckna omväxling av 
föremål, varmed hon vet att uppfylla 
det gör att hon är det sällsyntaste 
att se i Rom bland de sällsamheter 
där finnas." 

På detta sätt utvecklas och åldras 
i främmande jordmån den märkliga 
kvinna, som en gång var Sveriges 
namnkunnigaste drottning. Lång
samt men säkert återvinner hon den 
position, som så grundligt hotats ge
nom tilldragelsen i Fontainebleau 
och medan hon alltjämt är det om
stridda föremålet för somligas be-
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Den största 
morgon tidningen 

undran och. andras fruktan inger 
hennes personlighet dock alla en ode
lad aktning och respekt. Det är nu 
icke längre furstlighetens nimbus 
som förtrollar hennes omgivning. Ef
ter decennier har dess glans hunnit 
att förblekna. Vad hon här vinner 
erövrar hon i kraft av sin egen ovan
liga personlighet och sitt snille. När 
i Palazzo Riario hennes utvalda krets 
av vittra och lärde samlas, och sam
talet under hennes ledning, blixtran
de av infall och kunnighet flyger 
världen runt, får sannolikt icke leds
naden rum. Hon har äntligen funnit 
sin plats, hon har nått sitt mål. 

Under fyra påvars regering hävdar 
hon med obruten viljekraft och icke 
alltid utan strider självständigheten 
för sig själv och sitt lilla hov i Rom. 

Häftigast blossade striderna undçr 
Innöcentius XI:s påvedöme. En epi
sod klarlägger de rådande förhållan
dena. Under en vid detta tillfälle 
uppstånden schism beslöt påven för 
att beveka. Kristina till eftergift att 
beröva henne en' pension av 12,000 
scudi, som utgått från påven Alex
ander VII:s tid. Azzolini, som fram
fört beslutet, fick omgående följande 
överraskande svar: Jag kan försäkra 
er, att ni givit mig den behagligaste 
tidning i världen ... De 12,000 scudi, 
som påven gav mig, voro mitt livs 
enda vanheder, och jag emottog dem 

\ .. 

L U X  KRYMPER EJ YLLE 
Mjuka, ulliga plagg såsom strumpor, barnmössor, 

handskar, ylletröjor, filtar, ylleunderkläder, o. s. v. 

hilJa sin ursprungliga mjukhet och krympa icke om 

de tvättas med LUX. Det år tillverkat särskilt 

för tvätt av all slags ylle, flanell, siden och ömtåliga 

vävnader och lämnar allting friskt och behagligt. 

L U X  s ä l j e s  e n d a s t  i  p a k e t .  

SUNLIGHT SÂPTVÂI AB- GÖTEBORG 
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Rom, 

ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

Rosenhof. 
an av Luise Westkirch. 

Översättning av — e. 

15. 

*fet Ki Sa^ ̂ kakalutad i stolen med 
Jonda, runda ansiktet omramnt 

brok St0ra mjuka hattbrättet. Hans 
de I8h SldensliPs föU i två fladdran-
sanim^ ar. ''Ver '1™ svartblårandiga 
Ws e.^'cis*en 0°h över kragen på 
1®âlerilrPPna rock" I,är var något 
Yn,,i- ' ovanligt över den vackre 

lene S(S' Han bhnkade i den gyl
fen nol ailsen mellan de ljusa bla-

„Sv
h retades med Lisbeth. 

bara. ^a 'J"lia? — Ja, akta dig 

llUl1 ochSr,,an\;iîer h°n UPP med 

UDga W har °CkSå aP" 

i sol °cks^ andra från Rosen-
fiatt Mont ' rf1' Yid ett litet bord 

*°ntz Deideles ensam med Er

nas slips på det vita skjortbröstet, i 
spegelblänk cylinderhatt, och en vit 
nejlika i knapphålet. Också han vän

tade. 
Vid terrassens bröstvärn hade Lisa 

Lippert tagit plats. Hon var i säll
skap med en annan försäljerska ocii 
två herrar. Hennes ljusgrå klädes-
dräkt var av en raffinerad, enkel ele
gans. Hon hade ett flor på den lilla 
hatten, och hennes vita spetsparasoll 
kastade ett pärlfärgat ljus över hen
nes högmodiga, finskurna profil. 
Hon var inte med de sina och gräv
de i koloniträdgården! Emanuel 
Meyer, resande för Sommer & Mül
ler, vars beundrande blickar hängde 
vid henne, hade också aldrig kunnat 
föreställa sig denna eleganta uppen
barelse, upptagen av ett sådant ar

bete. 
Äntligen kommo Paul leprandt 

och Julia framåt mittelgången. Fru 
Lisbeth sprang upp och vinkade iv
rigt med näsduken. De hade hållit 
två stolar, men det var inte lätt att 
hitta någon bestämd person i denna 
labyrint av stolar och bord. Och 
medan paret skred sakta framåt, a ai 
Lisbeth storligen förvånad. Hon 

hade endast sett Julia i den bjärt 
röda blusen, hon brukade ha i Pot-
hoffs källare, och därför trott, att 
hon i dag skulle komma lik en bro
kig papegoja och synas i hela män
niskomassan. Men det var alls icke 
fallet. Enklare kunde ingen vara 
klädd. En svart dräkt omslöt hen
nes yppiga gestalt, en svart jacka, 
alls icke dyrbär, icke ens ny. På 
de blåsvarta flätorna satt en stor, 
svart hatt med svart flor. Hon rör
de icke alls huvudet, lyfte knappt 
ögonen, och talade icke. Som en 
vandrande staty skred hon fram vid 
Pauls sida. Hur kom det till, att 
det oaktat alla männens blickar, där 
hon gick fram, gledo bort från de 
grannt klädda, pladdrande damerna 
vid deras bord, och dröjande vilade 
på henne. 

"Så hade jag aldrig tänkt mig 
henne", mumlade Lisbeth. 

Ede Wessel blåste röken från sin 
cigarr i eleganta ringar. 

"Formatet för stort. Annars bra 
människa. Du behöver inte vara 
rädd!" 

Den smärte Paul, med sina fina 
lemmar, försvann nästan bredvid 

Julia. Han såg blek och utvakad ut. 
Honom bragte solljuset ingen fröjd. 
Orkesterns jublande rytm, vårstäm
ningen som steg ur själen på de tu
sende söndagsglada människorna och 
omslöt festplatsen lik en rosensky, 
förmådde icke utplåna minnesbilder
na ur hans själ; den var fylld med 
en gnagande ångest för det kom
mande. 

Lisbeth hälsade hjärtligt på paret. 
"God dag, herr Wieprandt! Välkom
men fröken —" Hon avbröt. 

"Julia!" 

"Men fröken har väl ett annat 
namn också?" 

"Ack, jaså — Ritter. Men så 
kallar mig ingen människa." 

"Vet ni, fröken Ritter, att jag all
tid har längtat efter att bli bekant 
med er? Nu är jag glad, att min 
svågers vän har tagit er med hit ut." 

' Det är så länge sedan jag sist 
var ute i solsken, att jag knappt 
kan fördra' det", svarade Julia. Hen
nes stora, svarta ögon tycktes blän
dade, och sågo ut som nattfågels-
ögon i dagsljus. 

'Jag tänker mig värdshusarbete 

rätt tungt", sade Lisbeth, "isynner
het den långa, långa nattjänsten". 

"Åh, man vänjer sig." 
"Men ytterst intressant är det nog 

ändå, icke sant?" Den lilla fruns 
Evanatur brann av nyfikenhet. 

Julia höjde endast trött axlarna. 
"Det är alltid detsamma." 

Kaffe och bakelser beställdes och 
förtärdes. Fru Lisbeth förstumma
des av missräkning. Hon hade hop
pats att få kasta en blick in i upp
skakande eller pikanta hemligheter, 
eller också att få det otroligt upp
sluppet lustigt i sällskap med en 
flicka som Julia, om vilken man be
rättade otänkbara saker från hennes 
förflutna. Och nu satt Julia mitt 
emot henne, lik ett levande stenbe-
läte! Därför föreslog hon, så snart 
kaffet var drucket, att de skulle gå 
och se på djuren. Deras väg förde 
dem just förbi restaurangterrassen, 
och Paul Wieprandt ryckte till och 
blev röd, då han oförmodat såg sig 
mitt emot Lisa Lippert. Men ge
nast kände han en hämndlysten till
fredsställelse över att Lisa fick se 
honom i sällskap med svarta Julia. 
Han skulle visst uppfylla hennes ön

skan, att icke vara känd av honom! 
Djärvt stirrade han upp till henne 
och hade nöjet se ett uttryck av 
skräck glida över hennes ansikte, 
när hon varseblev hans följeslager-
ska. Genast böjde han sig åt sidan 
mot Julia och sade högt men för
bindligt: Vill inte fröken Ritter ta' 
min arm, annars kanske vi tappa 
bort varandra i trängseln." 

Arm i arm med Julia gick han 
förbi, lyfte icke på hatten, och tvin
gade sig att icke vrida på huvudet. 

Lisbeth, som kom efter med Ede, 
beskärmade sig: "Hon hälsar inte 
ens, den där Lippert, modedockan! 
När man ändå bor i samma gård!" 

Men så glömde den lilla frun alla 
missräkningar och förargelser i för
tjusningen över de lustiga aporna 
och komiska papegojorna. 

"De ha allesammans människoan
sikten", sade Julia långsamt. 

"Aporna, menar ni?" 
"Alla djuren, och människorna ha 

djuransikten. Det är så dumt; när 
man en gång fått syn på djuransik
tet hos en människa, så ser man det 
alltid." 

"Alla, säger ni? — Det har jag 
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Ar han den 
rätte ? 

För alla föräldrar faller det sig 
naturligt, att den vuxne sonen går 
sina egna vägar, väljer sin bana, sin 
vistelseort, sitt viv utan att bedja om 
tillåtelse. Han tar handlingsfriheten 
som sin rätt, och man tillerkänner 
lionom den också som en självklar 
rätt. 

I)et är icke alldeles på samma sätt 
med dottern. Det är, som om för
äldrakärleken hade svårare att giva 
benne fri, eller som om tilliten till 
hennes omdömesförmåga till en viss 
grad saknades. Särskilt modern vill 
gärna rättledande gripa in i hennes 
beslut. 

En sådan beskäring av en annan 
vuxen människas handlingsfrihet är 
alltid förenad med risk, den kan av-
föda bitterhet, och den kan länka ett 
levnadsöde in på en olycklig väg. 
Den största försiktighet och varsam
het-, det noggrannaste övervägande 
äro här nödvändiga. 

Dottern gör sitt hjärtas val. Tyc
ket faller icke alltid på 'den värdiga
ste, klokheten och förutseendet fälla 
icke alltid utslaget så, som modern 
skulle önska. Skall hon gripa in, 
skall hon söka skilja dottern från 
denne man under förhoppning att 
flickan senare skall göra ett bättre 
val? 

Hur olika ter sig icke tillbejdaren 
för dotterns förälskade och moderns 
kyligt granskande blick! Hos dot
tern talar kärleken, hos modern för
ståndet. Vad som för den senare 
spelar en så viktig roll, den unge 
mannens ställning, hans framtidsut
sikter, är för dottern av underordnad 
betydelse. Hon vet endast ett: hon 
älskar honom, hon vill leva med och 
för lionom, hurudant livet än gestal
tar sig. Modern å sin sida bävar vid 
tanken på det liv i ekonomiska be
kymmer, hon anar att dottern går 
till mötes. Skall hon avråda, skall 
hon söka släcka den kärlek, som brin
ner i dotterns hjärta? En ren, vac
ker och djup kärlekskänsla är dock 
något stort och rikt; att rasera den 
kan vara att göra livet armt, fattigt 
och utan lycka. 

En gammal mor sade till sin åld
rande ogifta dotter: "Jag hindrade 
ditt giftermål — jag gjorde det för 
ditt eget bästa." 

Dottern svarade henne stilla: "Han 
är den ende man jag älskat, och jag 

I VARIE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens 

handelns, kon

stens och littera

t u r e n s  o m r å d e  

läser  man 
n u m e r a  

GÖTEBORGS HAHDELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

älskar honom ännu. Han blev en 
bra människa, hans hustru är lyck
lig och han har präktiga barn." 

Vilken tragisk historia låg icke i 
dessa ord! 

Â andra sidan hur fruktansvärt 
för en mor att se sin dotter kasta 
bort sig till en man utan värde. Nog 
äger hon väl rätt att tala? Ja, om 
hon gör det under ansvar, av rent 
motiv, utan småaktiga beräkningar. 
Giftermålet är icke en fråga om en
dast välstånd och socialt anseende, 
hur mycket än dessa ting betyda, 
utan även och framför allt en fråga 
om livets lycka för två. som kanske 
aldrig skola kunna finna henne hos 
någon annan än hos varandra. 

H. L—z. 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. QÖTEBO R]G. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,050,000:— 

Notar iatav delning. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

Mannen och Kvinnan i 

Kampen om brödet. 
En jämförelse. 

Signalementet. 
Herr Strömgren kommer in på po

lisvaktkontoret och anmäler, att hans 
fru gått ut på morgonen och sent på 
eftermiddagen ännu icke återkommit. 
Något måste ha hänt henne. 

— Gott, säger kommissarien, vi 
skola anställa efterspaningar. Er 
frus signalement, om jag får be! Hur 
var hon klädd? 

Herr Strömgren: — Klädd? 
Klädd?? I vanliga kläder förstås. 
Mörk päls, brun eller blå eller svart 
med skinn om halsen. — Hatten? En 
vanlig fruntimmershatt naturligtvis 
med några strån eller fjädrar eller 
blommor eller grönsaker eller annat 
jox — en sådan där som hänger i alla 
modistfönster. Utseendet? Ja, det 
är inget särskilt fel med det. Ögon 
— ja, ögon och en näsa och mun — 
ja, hon ser ut som en vanlig männi
ska, förstås. Hur skulle hon annars 
se ut? 

— Det var inte mycket upplysan
de, sade kommissarien. Finns ingen 
mer ledtråd? 

— Hon hade en hund med sig. 
— En vanlig hund, förstås? 
— Vanlig!?! Med fyra första 

pris ! ! En strävhårig terrier, vit 
med tre svarta fläckar på ryggen, i 
rad, den mellersta störst, ett ärr i 
vänstra örsnibben efter ett hundbett, 
en brun ring kring högerögat, ett. 
svart färgstänk i bringan, en fram-
tand avbiten 

Kommissarien: — Tack, det räc
ker! Vi skall inom en timme ha 
fått tag på hunden och damen som 
är med honom. 

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

netrmMi VMUMjUal 

Marknadens hittills oöver
träffade ooh billigaste hem
färg Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG. 
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À̂lÛ7 momma a/ivxmc> ĉ 

Det har kanske icke varit så all
deles lätt för de bildade svenska 
kvinnorna att erövra den plats, inom 
förvärvslivet, de nu innehava, det 
har kostat mycket arbete och tagit 
lång tid, men den vunna ställningen 
måste dock betraktas som säker, gan
ska god och löftesrik för framtiden. 

Hur det hela gått till är gammalt 
och känt. Pionjärerna välkomnades 
icke med någon större hjärtlighet, då 
de sökte sig in i arbetslivet; man tog 
emot dem huvudsakligen för deras 
billighets skull. Genom visad dug
lighet vunno de emellertid terräng 
och förbättrade även sina löneförmå
ner samt banade väg för nya arbets
sökande kvinnoskaror,' vilka gjorde 
ytterligare landvinningar och befä
ste dem. Hur grundmurad de sven
ska kvinnornas position i arbetslivet 
är, visas tydligt av det sakförhållan
det, att under depressionstiden 
kvinnlig arbetslöshet knappast före
kommit. Anmärkningsvärt är ock
så det goda förhållande som i stort 
sett råder mellan den kvinnliga och 
manliga, arbetskraften. Naturligtvis 
kan man tala om konkurrens, men 
den är kamratlig, har icke över sig 
något av könsantagonism .Likalöns-
principens erkännande är endast en 
tidsfråga. 

Utvecklingen just sådan den ge
staltat sig hos oss och även inom 
grannländerna, lugnt och långsamt 
fortskridande, har tydligen varit 
lycklig. 

I andra länder, där den bildade 
kvinnliga arbetskraften först under 
krigsåren i större utsträckning togs i 
anspråk för uppgifter utanför hem
met, bereddes den det festligaste 
mottagande. Välkomsthyllningar, 
offentliga hedersbetygelser, ansvars
fulla poster och höga löner. Det 
var en lysande entré, men sortien 
följde snart och under trista former. 
F reden kom, de hemvändande krigar
ne krävde att återfå sitt gamla ar
bete som kvinnorna bestritt under 
kriget. Den position dessa senare 
intogo i arbetslivet visade sig ytter
ligt svag; det blev massavskedanden 
och stor kvinnlig arbetslöshet. 

Konkurrensen mellan den manliga 
och kvinnliga arbetskraften synes 
därjämte hava ett drag av missund-
samhet och hätskhet som vi här, åt
minstone i stort sett, icke hava att 
räkna med. 

Eör att belysa de engelska för
hållandena återgiva vi efter "Time 
and Tide" ett brottstycke ur en art. 
av den framstående engelska förfat
tarinnan Rebekka West, känd bl. a. 
för sin slagfärdighet och sin utom
ordentliga sanningskärlek. Hennes 
uttalande gäller visserligen huvud
sakligen lärare och lärarinnor men 
äger givetvis tillämplighet även på 
andra områden, där de engelska kvin
norna konkurrera, med männen om 
brödet. 

"Med oro", skriver miss West, "lä
ste jag för någon tid sedan ett tal, 

hållet på en konferens av en upp
retad lärare, som med skärpa vände 
sig emot den moderna idén om lika 
lön för lika arbete. Han sade, att 
t. o. m. redan nu äro kvinnorna för 
högt avlönade. Han sade, att det var 
särskilt bittert för lärare att nödgas 
tillbringa sina ferier i Eastbourne 
med sina. hustrur och barn, under det 
de kvinnliga kollegerna reste till 
Schweiz. Man undrar på att någon 
människa kan vara så fullkomligt i 
saknad av all känsla för de verkliga 
värdena i livet, att hon sätter förmå
nen att kunna tillbringa någon vecka 
i det vackra Luzern framför den att 
äga hem och barn. Men vad som är 
ännu mera stötande, är, att bemälde 
lärare tydligen vill, att hans kvinn
liga kamrater varken skola ha hem, 
familjer eller möjlighet att kunna re
sa till Luzern, att han, kort sagt, un
nar dem så gott som ingenting. Och 
opponenterna till ovannämnda re
form stå helt på denne lärares sida. 

Det verkliga skälet varför lärar
innor få mindre betalt än lärare, som 
utföra, samma arbete, är att de fle
sta män ej ha något emot att deras 
kvinnliga medtävlare utsättas för så 
många* stötestenar som möjligt. 

Männen tycka om vissa kvinnor; 
lör sina hustrur, fästmör, mödrar och 
systrar kunna de känna den mest 
ädelsinnade och självuppoffrande 
kärlek. Men alla utom de få, som 
röjt bort den primitiva djungeln i 
sina själar, vilja, att kvinnorna i 
allmänhet skola hållas tillbaka så 
mycket som möjligt. Och detta ej 
av elakhet utan av ett behov att sä
kerställa sig själva och sin insats i 
den svåra världen. 

Mannen utestänger kvinnan från 
så många sysselsättningar som möj
ligt under förevändning, att hon är 
inkompetent, vilket har med sig den 
dubbla fördelen, att de manliga, ut
övarna av dessa yrken fyllas av den 
stolta känslan, att de göra något, 
som halva världen inte kan, och att 
de kvinnliga hindras på sin bana ge
nom att fältet för deras verksamhet 
inskränkes. De nedsätta kvinnornas 
specifika uppgift som hustrur och 
mödrar genom att framhålla, att det
ta är det enda de kunna duga till, 
emedan de äro för svaga och dårak
tiga för allt annat. Och var de kun
na, ställa de till så, att kvinnorna få 
lov att möta livet i det dåliga skick, 
som kommer av brist på pengar. En 
otillräckligt född ock klädd person 
blir lätt på det mest tillfredsställan
de sätt underlägsen en person, som 
är tillräckligt född och klädd. 

Det är denna primitiva form av 
könsantagonism, som kommer män
nen att önska, att lärarinnorna skola 
få lägre avlöning än lärarna, Efter
som det är så många kvinnor, som 
äro anställda vid skolorna, och män
nens lön är allt annat än hög, så 
medför den lägre avlöningen den an
genäma utsikten till ett kvinnligt ne-
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derlag och kvinnlig underlägsenhet i 
stor skala. 

Det är nödvändigt, att denna omo
derna sanning blir erkänd. Det kom
mer att påminna feministerna om att 
från denna kamp ges ingen befriel
se. Att om varje motion, som vore 
stridande mot kvinnornas intressen, 
avvisades av varje stat och kommun 
och korporation i världen, så skulle 
denna, disharmoni mellan de olika in
divider av de båda könen, som ej stå 
i direkt släkt- eller vänskapsförbin
delse med varandra, ändå ta ut sin 
rätt i form a.v tallösa misstolkningar, 
lagbrott och missbruk. En könsmed-
veten och rebellisk kvinnoarmé skulle 
alltså ändå vara behövlig." 

Elt paket RjflSO 
och en balja ljumt 
vatten är allt 
som behövs 
för veckans 
tvätt. 

I "Gubbens" 
a 

s 
a 

k_o n s c r v e r 

rekommenderas. 

Specialiteter: S 

Gubbens egen ^ 
Ostronanjovis jgj 

Gubbens Kalasbullar ^ 

TEATER. 
På Lorensbergsteaterns eget pro

gram står Frans Molnär nämnd så
som en "fördomsfri teatermakare". 
Det kan icke nekas till att publiken 
fick detta intryck i synnerligen hög 
grad förstärkt, medan hans fars För
svarsadvokaten rullades upp såsom 
det allra nyaste repertoarvalet. Han 
verkar både fördomsfri o. "Macher" 
— man vet knappast vilket mest. 
Men tråkig är Molnår i varje fall 
icke, och hans förmåga att laborera 
ihop situationskomik förklarar hans 
ställning såsom en av Ungerns mest 
spelade teaterförfattare. 

Det arbete och den intelligens Lo
rensbergsteaterns artister nedlagt på 
Molnårs människogalleri hade för
tjänat bättre föremål. Den bästa, 
mest levande och genomförda typen 
var utan tvivel hr Georg Blicking-
bergs poliskommissarie. Vilken mask! 
— man kunde ha svurit på att hela 
karlen var född sådan. Såsom en typ 
ur levande livet framträdde även hr 
Rune Carlstens dr Sarkany, och man 
satt endast och undrade var man sett 
dessa rörelser, dessa attityder förut. 
Och hr Gösta Cederlunds bov och hr 
Torre Cederborgs Czerenskys — det 
var onekligen en välgörande flotthet 
och säkerhet över spelet på alla hän
der, naturligtvis icke minst vad det 
gällei teaterns primadonna, fröken 
Doris Nelson, som därtill denna af
ton anlagt en ovanligt förtjusande 
mask. 

Jon Ands dekorationer ingåvo in
gen längtan efter den moderna kon
stens eviga liv. De alltför tveksam
ma applåderna i salongen däremot 
om ett kraftigare dito hos publiken. 
F örsvarsadvokaten såsom dramatiskt 
v erk lämnad därhän ! — men som den 
här gavs representerade den ett gott 
och ärligt skådespelarearbete, som 
förtjänat sin honnör. 

* 

Med introducerandet på svensk 
scen av Leo Falls nya operett Ma
dame Pompadour har Stora Teatern 

De|är onödigt att koka kläderl, 
Ol" n.an använder Rins„. Genom „, [ 
aggn kläderna i blöl i en ljum Uinso i 

losn.ng över „atten och genom ^ » 
skölja dem val morgonen därpå blivn 
de rena och snövita. Endast de smu|. 

_! sigaste ställena behöva gnuc-
gas lätt mellan händerna 

På grund nv dess absoluta < 
renhet lockar Rlnso av sig 
själv bokstavligen tu smut-
sen utan kokning och utan 
gnuggning. 

Det reducerar arbetet till 
det minsta möjliga och 

sparar bränsle. 

Rinso 
sunligmr sAptvål aktiebolag, gOtesobs. 

•5 öre 
per paket 

TRICOT-

J U M P E R S  
i en mängd vackra 

färgställningar 
ENDAST 

5 
90 

HERM.MELTHS AB 

771/o;ns 1er k ot(Jat 

alltid färdiga, i sm akfullt utförande 

c2/cusa <tSlomsierhand̂  

Storgatan 31. Tel. 4314, 10365-

förvärvat ett verkligt glansp ^ ^ 
Det hör till sällsyntheterna i 
dagar att en pjäs försätter pu ^ 

animerad stämning att ^ i sa 
stiger till ovationer och bloms 
ning. Men denna fästliga ga: ,nila. tra

dition har under detta program -
levat upp i Stora Teatern» ^ 

förtro« 
Förhållandet får sin förklar'1^, 
man vet att huvudrollen anför 

bril' 
j fav<" 

göteborgspublikens korade 
fru Naima Wifstrand som ^ ^ 
jerade med sin tekniks alla m^ 

Konstflitens Flossamattä 
iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnmiiiiiMiMii • 

Tjock, varm, vacker, slitstark. ' Relativt billig-

Mattan fordet burgna, välombonade, med kulltiverad sp"»k inredda henvnfî 
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Offentliga nöjen. 

çtora Teatern 
U> 1 qo Bil I ighetsf öreställ n ing : 

^ Bajadären 
Kl. 7,30: 

M^iame Pompadour 

L^isbe^steatern 

Varje afton kl. 8: 
Gästspel av Hilda Borgström. 

Bröllopsdagar 

'FOLKTEATERN.  
Varje afton kl. 8: 

Spel Ut. 
Söndag kl. 1,30 Billighetsmatiné : 

Fröken Renées kärleksäventyr. 

Nya Teatern. 
«ndag kl. 1,30 Billighetsmatiné: 

Barken Margareta. 
Varje afton kl. 8: 

Hotel I råttan. 

ULLA TEATERN. 
Condas kl. 1,30 Mâtiné: Den 27 Augusti 

Lördag och Söndag kl. 7 och 9: 

Hemslavinnor. 
Andra dagar kl. 8: Samma pjes. 

Cinneutstyrscln 
KUNGSGA TAN 48 

DUKTYGER. HANDDUKAR. 
Högsta kvalitéer. Billigaste priser. 

att få de rätta proportionerna på den 
kungliga maitresse, som bakom ku
lisserna behärskade en hel epok i hi
storien. Såsom den förnämsta sång
liga kraften må nämnas hr Martin 
öhman som prins René, vilkens mili
tära apparition icke lämnade minsta 
tvivel om hans förtrogenhet med kri
garlivet. Hr Textorms regi bjöd so:u 
alltid ett ypperligt resultat och iscen
sättningen var såsom dräkter och för 
i övrigt stiltrogen och vacker. En 
kassapjäs — ett fynd i dessa varga

tider. 

• Ni/o teatern har f. n. på sitt pro
gram "Hotellråttan", ett folkskåde
spel av dansken Ch. Gjerlöv. Knut
punkten i historien är en hotellstöld 
i stor stil, till vilken fogas en rad 
händelser, vilka hålla åskådaren i 
oförminskat stark spänning genom 
de fem akter av vilka pjäsen består. 
Människoskildringen verkar i fråga 
om förgrundsgestalterna icke särskilt, 
vederhäftig. En person, som stjäl 
för nöjet att stjäla, är en låg natur 
från innersta roten och blir aldrig en 
hederlig karl. En kvinna kan överse 
med ett brott, när det förklaras och 
ursäktas av motivet eller nödtvånget, 
mpn har hon något personligt värde, 
måste hennes kärlek få ett slagan
fall och hädanfara i samma ögon
blick det står klart för henne, att den 
älskade är en tjuv —- stöld tyder på 
€a abtför sjaskig och motbjudande 
•karaktär. — Stycket är emellertid 
spännande och sätter nerverna i den 
dallring tiden tycker om. Spelet är 
§°tt, på en del händer utmärkt. Pu

chen känner sig väl underhållen 
wh road. 
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Se vårt specialfönster. 

Märkliga kvinnor: 
Drottning Kristina. 

Y 

Verkningarna av mordet på Mo-
näldeschi uteblevo icke. Visserligen 
mottogs och firades drottningen även 
denna gång i Paris enligt all eti
kett, men jublet var förstummat, en
tusiasmen död. Det var i allt detta 
som icke gjordes, icke sades som hon 
kunde läsa sin dom. Hon var för 
klok att ej förstå att hon begått ett 
misstag, som sent skulle glömmas. 

När hon denna gång återvände 
till Rom var det också sannolikt med 
känslan att där söka en fristad undan 
stormen och finna förståelse hos ett 
hjärta, som var berett att tilgiva 
henne allt. 

I stort sett knytes Kristinas hi
storia från denna tidpunkt till Rom. 
Visserligen företager hon de två be
kanta resorna till Sverige efter Karl 
X Gustafs död, men trots hederssalu
ten, det formellt fullt värdiga mot
tagandet och bevisen för hennes allt
jämt fortlevande popularitet i folkets 
djupa led kunde hon ej undgå att 
känna hur en mur rests även mellan 
henne och hennes övergivna foster
land. Vad hon därvid än erfor, har 
hon dock aldrig biktat det. Om i 
hennes uttalanden om Sverige före 
abdikationen kunde läsas en otålig 
längtan att komma ur förhållanden 
som föga överensstämde med hennes 
intressen och icke kunde tillfredsstäl
la hennes kosmopolitiska skaplynne, 
bära hennes yttranden efter skils
mässan ständigt vittnesbörd om den 
djupaste aktning och uppskattning 
av hemlandets förtjänster, vilka jäm-

II. (Slutartikel). 

föreisen med andra länder måhända 
kommit att ännu klarare framträda. 
Förnöjsamhet var ju på det hela ta
get ett ord som saknades i Kristinas 
ordbok. Aldrig överväldigad av ens 
de utomordentligaste hedersbetygel
ser erbjöd helt naturligt det dagliga 
livet runt omkring otaliga anlednin
gar till klander och missnöje för hen
nes lättsårade och kritiskt lagda sin
ne. Ceremoniös till pedanteri vid 
högtidliga tillfällen och då alla hov
mästares och hov funktionärers 
skräck, visade hon i vardagslag stor 
lojalitet och generositet mot sina un
derhavande och förstod konsten att 
vinna allas hjärtan. Därom vittnar 
den djupa sorg, vari hennes kosmopo
litiskt sammansatta hov av ej mindre 
än 400 personer försäni ,<;s vid hen
nes bortgång. 

Det tragiska skimmei, dikten spun
nit kring det ensamma och åldrande 
majestätet i Rom, dunstar bort inför 
det verklighetens ljus som silar fram 
ur forskningens tillgängliga urkun
der. 

Ingenting talar för att Kristina 
kände sig olycklig. Hon hade nått 
de mål hon kämpat för: självständig-

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

C. L. Schmidts Begrafningsbyrå 
24 Kungsgatan 24, Göteborg. 

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

använd enligt bruksanvisningen 
giver ett storartat resultat. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

het, oberoende, frihet för sina högsta 
111 h \ armaste intressen. Hennes per
sonlighet klarnar, och det är mer än 
tomma ord, när hon skriver till mam
sell Scudery: 

Jag avundar varken lyckan, vid-
st1 äckta stater eller skatter dem, som 
aga desamma, men jag skulle gärna 
önska att genom förtjenst och dygd 
kunna höja mig över alla dödlige, och 
detta är vad som gör mig missnöjd 
med mig själv." 

Ingen kan betvivla att detta var 
hennes ärliga vilja. Ingen kan hel
ler förvägra henne beundran för det 
allvar och det nit, varmed hon på 
vetandets område sökte utbilda sig 
till det högsta som kunde uppnås. 
Man har förebrått henne att hon ned
lade alltför mycken tid på nöjen och 
fästligheter. Man kunde invända: 
A arifrån tog hon i så fall tiden att 
förvärva alla de kunskaper på vetan
dets och konstens områden, som gjor
de henne till en av de lärdaste och 
mångkunnigaste i sin samtid? Be
härskande sju språk, varav världs
språken såsom en inföding, besatt 
hon de grundligaste historiska kun
skaper, var ett stycke forskare, ve
tenskapsman och konstkännare och 
hade såsom suverän visat sig äga en 
klok och kunnig statsmans alla in
sikter. Allt detta förutsätter dock 
ett grundligt och allvarligt och out
tröttligt arbete. En drottning som 
roar sig hinner ej så vida. 

Vilka fel man än kan tillvita hen
ne och vilka av hennes förtjänster 
man än må söka att göra tvivelaktiga 
kan det icke råda mer än en mening 
om Kristinas kärlek och pliktkänsla 
gent emot den gärning hon gjort till 
sin. Hennes dröm var att förvandla 
Sverige till en medelpunkt för upp
lysning, vetenskap och sköna kon
ster. Stötestenen i vägen var att 
hon i en ogynnsam tid sökte förverk
liga ett ideal, vars värde och nytta 
för ett folk icke kan nog uppskattas. 
Vår egen tid ger oss emellertid det 
färskaste vittnesbörd om hur mager 
jordmån för fredliga intressen län
derna erbjuda under sin rekonvale-
scens efter krig och utståndna veder
mödor. 

I Rom kom Kristina på sin rätta 
plats. Omgiven av snillen och lärde 
fortfor hon där att med oförminskat 

Hames»Landgren eC* 
Göteborg 

Sverige^ sforsfa öch fomåmöta 
* (hifirmdL 
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intresse utvidga sitt vetande och 
skänka talangerna sitt beskydd. Hon 
befann sig nu i en krets, som för
stod att bedöma och värdera de ovan
liga måtten av hennes begåvning, och 
som i mångt och mycket dömde an
norlunda än världen i allmänhet. Så
som hon förut varit Europas största 
märkvärdighet blev hon nu Roms. 
Gilbert Burnet, sedermera biskop av 
Salisbury, som under en resa år 1686 
besökte drottningens palats, ger i ett 
brev luft åt de intryck han mottog 
av hennes person i följande ord: "Ar
tigheten av hennes samtal", skriver 
han, "och den myckna omväxling av 
föremål, varmed hon vet att uppfylla 
det gör att hon är det sällsyntaste 
att se i Rom bland de sällsamheter 
där finnas." 

På detta sätt utvecklas och åldras 
i främmande jordmån den märkliga 
kvinna, som en gång var Sveriges 
namnkunnigaste drottning. Lång
samt men säkert återvinner hon den 
position, som så grundligt hotats ge
nom tilldragelsen i Fontainebleau 
och medan hon alltjämt är det om
stridda föremålet för somligas be-

DAM- HERR* OCH BÂRN-
SKODON 

Trevliga, eleganta façons 
och utmärkta passformer 

Alltid billigaste priser, 

Nya A -B.City 
Telefon 0179 

Kungsg. 51 

TREVLIG o c h  INTRE55ANT 

FA RS K A 
N Y H E T E R .  

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

GOTEBORGS 
MORGONPOSI 

Den största 
morgon tidningen 

undran och. andras fruktan inger 
hennes personlighet dock alla en ode
lad aktning och respekt. Det är nu 
icke längre furstlighetens nimbus 
som förtrollar hennes omgivning. Ef
ter decennier har dess glans hunnit 
att förblekna. Vad hon här vinner 
erövrar hon i kraft av sin egen ovan
liga personlighet och sitt snille. När 
i Palazzo Riario hennes utvalda krets 
av vittra och lärde samlas, och sam
talet under hennes ledning, blixtran
de av infall och kunnighet flyger 
världen runt, får sannolikt icke leds
naden rum. Hon har äntligen funnit 
sin plats, hon har nått sitt mål. 

Under fyra påvars regering hävdar 
hon med obruten viljekraft och icke 
alltid utan strider självständigheten 
för sig själv och sitt lilla hov i Rom. 

Häftigast blossade striderna undçr 
Innöcentius XI:s påvedöme. En epi
sod klarlägger de rådande förhållan
dena. Under en vid detta tillfälle 
uppstånden schism beslöt påven för 
att beveka. Kristina till eftergift att 
beröva henne en' pension av 12,000 
scudi, som utgått från påven Alex
ander VII:s tid. Azzolini, som fram
fört beslutet, fick omgående följande 
överraskande svar: Jag kan försäkra 
er, att ni givit mig den behagligaste 
tidning i världen ... De 12,000 scudi, 
som påven gav mig, voro mitt livs 
enda vanheder, och jag emottog dem 

\ .. 

L U X  KRYMPER EJ YLLE 
Mjuka, ulliga plagg såsom strumpor, barnmössor, 

handskar, ylletröjor, filtar, ylleunderkläder, o. s. v. 

hilJa sin ursprungliga mjukhet och krympa icke om 

de tvättas med LUX. Det år tillverkat särskilt 

för tvätt av all slags ylle, flanell, siden och ömtåliga 

vävnader och lämnar allting friskt och behagligt. 

L U X  s ä l j e s  e n d a s t  i  p a k e t .  

SUNLIGHT SÂPTVÂI AB- GÖTEBORG 
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(Med 

I 
Rom, 

ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

Rosenhof. 
an av Luise Westkirch. 

Översättning av — e. 

15. 

*fet Ki Sa^ ̂ kakalutad i stolen med 
Jonda, runda ansiktet omramnt 

brok St0ra mjuka hattbrättet. Hans 
de I8h SldensliPs föU i två fladdran-
sanim^ ar. ''Ver '1™ svartblårandiga 
Ws e.^'cis*en 0°h över kragen på 
1®âlerilrPPna rock" I,är var något 
Yn,,i- ' ovanligt över den vackre 

lene S(S' Han bhnkade i den gyl
fen nol ailsen mellan de ljusa bla-

„Sv
h retades med Lisbeth. 

bara. ^a 'J"lia? — Ja, akta dig 

llUl1 ochSr,,an\;iîer h°n UPP med 

UDga W har °CkSå aP" 

i sol °cks^ andra från Rosen-
fiatt Mont ' rf1' Yid ett litet bord 

*°ntz Deideles ensam med Er

nas slips på det vita skjortbröstet, i 
spegelblänk cylinderhatt, och en vit 
nejlika i knapphålet. Också han vän

tade. 
Vid terrassens bröstvärn hade Lisa 

Lippert tagit plats. Hon var i säll
skap med en annan försäljerska ocii 
två herrar. Hennes ljusgrå klädes-
dräkt var av en raffinerad, enkel ele
gans. Hon hade ett flor på den lilla 
hatten, och hennes vita spetsparasoll 
kastade ett pärlfärgat ljus över hen
nes högmodiga, finskurna profil. 
Hon var inte med de sina och gräv
de i koloniträdgården! Emanuel 
Meyer, resande för Sommer & Mül
ler, vars beundrande blickar hängde 
vid henne, hade också aldrig kunnat 
föreställa sig denna eleganta uppen
barelse, upptagen av ett sådant ar

bete. 
Äntligen kommo Paul leprandt 

och Julia framåt mittelgången. Fru 
Lisbeth sprang upp och vinkade iv
rigt med näsduken. De hade hållit 
två stolar, men det var inte lätt att 
hitta någon bestämd person i denna 
labyrint av stolar och bord. Och 
medan paret skred sakta framåt, a ai 
Lisbeth storligen förvånad. Hon 

hade endast sett Julia i den bjärt 
röda blusen, hon brukade ha i Pot-
hoffs källare, och därför trott, att 
hon i dag skulle komma lik en bro
kig papegoja och synas i hela män
niskomassan. Men det var alls icke 
fallet. Enklare kunde ingen vara 
klädd. En svart dräkt omslöt hen
nes yppiga gestalt, en svart jacka, 
alls icke dyrbär, icke ens ny. På 
de blåsvarta flätorna satt en stor, 
svart hatt med svart flor. Hon rör
de icke alls huvudet, lyfte knappt 
ögonen, och talade icke. Som en 
vandrande staty skred hon fram vid 
Pauls sida. Hur kom det till, att 
det oaktat alla männens blickar, där 
hon gick fram, gledo bort från de 
grannt klädda, pladdrande damerna 
vid deras bord, och dröjande vilade 
på henne. 

"Så hade jag aldrig tänkt mig 
henne", mumlade Lisbeth. 

Ede Wessel blåste röken från sin 
cigarr i eleganta ringar. 

"Formatet för stort. Annars bra 
människa. Du behöver inte vara 
rädd!" 

Den smärte Paul, med sina fina 
lemmar, försvann nästan bredvid 

Julia. Han såg blek och utvakad ut. 
Honom bragte solljuset ingen fröjd. 
Orkesterns jublande rytm, vårstäm
ningen som steg ur själen på de tu
sende söndagsglada människorna och 
omslöt festplatsen lik en rosensky, 
förmådde icke utplåna minnesbilder
na ur hans själ; den var fylld med 
en gnagande ångest för det kom
mande. 

Lisbeth hälsade hjärtligt på paret. 
"God dag, herr Wieprandt! Välkom
men fröken —" Hon avbröt. 

"Julia!" 

"Men fröken har väl ett annat 
namn också?" 

"Ack, jaså — Ritter. Men så 
kallar mig ingen människa." 

"Vet ni, fröken Ritter, att jag all
tid har längtat efter att bli bekant 
med er? Nu är jag glad, att min 
svågers vän har tagit er med hit ut." 

' Det är så länge sedan jag sist 
var ute i solsken, att jag knappt 
kan fördra' det", svarade Julia. Hen
nes stora, svarta ögon tycktes blän
dade, och sågo ut som nattfågels-
ögon i dagsljus. 

'Jag tänker mig värdshusarbete 

rätt tungt", sade Lisbeth, "isynner
het den långa, långa nattjänsten". 

"Åh, man vänjer sig." 
"Men ytterst intressant är det nog 

ändå, icke sant?" Den lilla fruns 
Evanatur brann av nyfikenhet. 

Julia höjde endast trött axlarna. 
"Det är alltid detsamma." 

Kaffe och bakelser beställdes och 
förtärdes. Fru Lisbeth förstumma
des av missräkning. Hon hade hop
pats att få kasta en blick in i upp
skakande eller pikanta hemligheter, 
eller också att få det otroligt upp
sluppet lustigt i sällskap med en 
flicka som Julia, om vilken man be
rättade otänkbara saker från hennes 
förflutna. Och nu satt Julia mitt 
emot henne, lik ett levande stenbe-
läte! Därför föreslog hon, så snart 
kaffet var drucket, att de skulle gå 
och se på djuren. Deras väg förde 
dem just förbi restaurangterrassen, 
och Paul Wieprandt ryckte till och 
blev röd, då han oförmodat såg sig 
mitt emot Lisa Lippert. Men ge
nast kände han en hämndlysten till
fredsställelse över att Lisa fick se 
honom i sällskap med svarta Julia. 
Han skulle visst uppfylla hennes ön

skan, att icke vara känd av honom! 
Djärvt stirrade han upp till henne 
och hade nöjet se ett uttryck av 
skräck glida över hennes ansikte, 
när hon varseblev hans följeslager-
ska. Genast böjde han sig åt sidan 
mot Julia och sade högt men för
bindligt: Vill inte fröken Ritter ta' 
min arm, annars kanske vi tappa 
bort varandra i trängseln." 

Arm i arm med Julia gick han 
förbi, lyfte icke på hatten, och tvin
gade sig att icke vrida på huvudet. 

Lisbeth, som kom efter med Ede, 
beskärmade sig: "Hon hälsar inte 
ens, den där Lippert, modedockan! 
När man ändå bor i samma gård!" 

Men så glömde den lilla frun alla 
missräkningar och förargelser i för
tjusningen över de lustiga aporna 
och komiska papegojorna. 

"De ha allesammans människoan
sikten", sade Julia långsamt. 

"Aporna, menar ni?" 
"Alla djuren, och människorna ha 

djuransikten. Det är så dumt; när 
man en gång fått syn på djuransik
tet hos en människa, så ser man det 
alltid." 

"Alla, säger ni? — Det har jag 
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Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 1443 
Omsorgsfullt arbete, vn Snabb leverans. 

Pappan, som tagit sin mycket unge 
son med sig till en soaré, vilken ut
vecklar sig tämligen ledsamt: — Nej, 
du sitter kvar tills det är slut! Bil
jetten kostar två kronor, och du skall 
ha roligt om jag så skall behöva ge 
dig ett duktigt kok stryk. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Bäst är (iet bröd, 
som smakar Eder bäst. Bergmans Enkas, 
Stockholm. Delikatessbrödsorter prisbe 
lönta med 4 guldmedaljer, rekommenderas 
Eder. Säljes i väls. spec. aff. i Göteborg. 

av Guds hand såsom den största för
ödmjukelse, genom vilken han kunde 
kuva mitt högmod. Jag känner nog, 
att jag står i nåd hos honom, eme
dan han gör mig den synnerliga yn
nest, att på ett för mig så ärofullt 
sätt fråntaga mig dem." 

Stoltare kan man ej flyta ovanpå! 
Förbittringen låg dock och grodde 
under hänförelsen och tog sig i ett 
senare brev om samma sak, ställt till 
guvernören över hennes förläningar, 
följande utbrott: "Jag är här" (i 
Rom) skriver hon, "såsom fordom 
Caesar, i sjörövares händer; följande 
hans föredöme hotar jag dem och de 
frukta mig." 

Emellertid flyter tiden fram. Kri
stina åldras och hon vet det. Med 
sin sedvanliga uppriktighet i dylika 
allmänmänskliga frågor skriver hon 
till mamsell Scudery: "Jag har av 
naturen en stor avsky för ålderdom, 
och vet icke hur jag skall vänja mig 
därvid. Om man hade lämnat mig 
valet mellan den och döden, tror jag, 
att jag utan betänkande valt den se
nare; likväl, emedan man icke råd-
frågar oss har jag vant mig att leva 
med nöje. Även döden, som aldrig 
utebliver på sin bestämda stund, 
oroar mig icke; jag väntar honom 
utan längtan och fruktan." 

Detta var inga överord. När den 
bestämda stunden kom, mötte Kri
stina den med besinning och lug;i. 
Redan i februari månad 1669 an
greps hon av rosen. Anfallet gick 
dock denna gång tämligen snart över, 
men återkom i april samma år och 

då i så allvarlig form, att man ej 
kunde betvivla att slutet förestod. 
Natt och dag vakade kardinal Azzo-
lini vid hennes bädd. Den 19 april 
gick sorgebudet över Rom, att dess 
märkliga gäst, det svenska exmaje-
stätet icke fanns mer. I sitt efter
lämnade testamente, där drottningen 
med reda och klarhet kort före sin 
bortgång beställt om sitt hus, undan
ber hon sig all begravningsståt. 
Svept i vitt önskar hon bliva begravd 
i Rotunda-kyrkan i Rom, och till 
gravvård endast en enkel sten med 
inskriptionen: 

D. O. M. 
Vixit Christina Annos LXIII. 

(Kristina har levat i 63 år.) 

Man respekterade inte hennes sista 
vilja. Ledsagad av en furstlig pro
cession vars oöverskådliga linje ge-
nomböljade Roms gator fördes drott
ningen — icke till den anspråkslösa 
Rotunda-kyrkan, utan till den katol
ska världens förnämsta helgedom, 
till den mäktiga S:t Peterskyrkan, i 
vars krypta hon sover sin sista sömn 
bland dem som liksom hon räknats 
till jordens mäktigaste och ypperste. 

Men med vilken själsro och stoi
cism hon motsåg hädanfärden, där
om vittnar hennes egna ord i ett brev 
kort före slutet: "Livet är blott en 
dröm", skriver hon där, "det utslock
nar och flyr bort såsom en blixt; vi 
resa alla till evigheten; måtte Gud 
av sin nåd tillstädja oss den säll och 
härlig." 

S. L. 

Skönhet! 
En behaglig toalettvål är oumbärlig' för 

alla, som önska bevara hyn till ålderdom-
mens dagar. För att höja sitt utseende 
bör man nndvika alla skarpa och under
haltiga toalletmedel och i stället för så
dana endast använda YVY-Tvålen, ty på 
kort tid borttager den finnar, fräknar, 
pormaskar, rynkor och vissen hud samt 
vid ett ständigt begagnande lönas uthål
lighet med ett alltid ungdomsfriskt yttre. 

YVY-tvålen erhålles i varje välsorterad 
affär från Ystad till Haparanda. 

Aktiebolaget YVY Fabriken, Ystad. 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

Vitaminer. 
Den hemlighetsfulla livskraften. 

vet, 

VÅR IDEALBÄDD 
(för utställningen) 

1 Säng (allafrg) 
1 Krollsplintmadrass 
1 Snedkudde, 1 Dunkudde 
1 Satintäcke (dubbelsid.) 
1 par Lakan, 1 Örngott 
1 Överkast 

Allt av prima kvalité. 

A/B Carl Johnsson 
^ Kungstorget 2. j 

Vad är 'Vitaminer"? Ingen 
icke ens vetenskapsmannen. 

Det är en hemlighetsfull, ännu ic
ke identifierad, i födoämnena ingå
ende substans, som är nödvändig 
för livets vidmakthållande. 

Men om man ännu icke kan säga 
vad vitaminerna äro, vet man dock-
en del om deras förekomst oöh de
ras verkningar. 

Man räknar hitintills med tre oli
ka slag av vitaminer, vilka man, för 
att skilja dem ifrån varandra, be
tecknar med bokstäverna A, B 
och C. 

C-slaget har längst varit känt. 
Upptäckten gick så till. Man fann, 
att sjöfolk, som under långa re
sor icke hade tillgång till färsk fö
da utan levde på matvaror, konser
verade genom saltning och rök
ning, angrepos av den fruktansvär
da och dödliga sjukdomen skör-
bjugg. Medicin hjälpte icke här, 
men sjukdomen hävdes som genom 
ett trollslag, när de sjuka kommo 
i hamn och fingo färsk föda. Sär
skilt kraftig verkan visade .sig grön
saker och frukt äga. Den läkande 
substansen däri var just C-vitami-

nerna. Anställda undersökningar 
hava visat att dessa i särskilt rik
lig mängd förekomma i frukt i 
färskt tillstånd, men alls inte i mar
melad, gelé och sylt, samt framför
allt i apelsin- och citronsaft. Man 
gör sig följaktligen en stor tjänst, 
om man låter frukt ingå i den dag
liga dieten. 

B-vitaminerna förekomma bl. a 
i sädeskorn, ärter, bönor oclh i frön, 
som hålla på att gro samt i jäst. 
Utan dem skulle vi falla offer för 
en annan sjukdom, nämligen beri
beri, en farsot som härjat svårt 
österlandet, men nu tack vare B 
vitaminerna övervunnits. 

A-vitaminerna påträffas i friska, 
gröna iblad och grönsaker med grön 
färg samt i natuliga fettämnen, 
famförallt i fisklevertran. 

Utan god tillgång på A- och B-
vitaminer sättes utvecklingen hos 
barn på ett ödesdigert sätt tillbaka. 

Som vitaminhaltiga födoämnen 
utom de nyss nämnda angiver ve
tenskapen: äggula, fettet hos djur, 
som levat på grönfoder, samt vi
dare natursmör, oljeaktiga frön, 
morötter, tomater, kålrötter och 
rovor. Mer vitaminhaltigt än nå
got annat ämne är fisklevertran. 
De modärna sätt som användas för 
att utvinna tränen äro emellertid 
ägnade att väsentligt nedsätta vi 
taminhalten. 

A^itaminer finnas även i margarin, 
vari vegetabiliska oljor ingå. 

Vitaminhalten bestämmes vidare 
av födoämnenas behandling. I rått 
tillstånd innehålla de den största 
kvantiteten. Genom kokning, stek-
ning, konservering kan man mer 
eller mindre, understundom full
ständigt beröva födan vitaminsub-

Bertha Anderson 
Korsgatan 15 = Göteborg 

— Telefon 5122 — 

Vackra färgäkta Tvättyger. 
Bomullsflaneller, Ylle-J^läd-
ningstyger, Gardiner, sol- och 

tvättäkta. Möbeltyger, konst-

v ä v d a  o c h  t r y c k t a .  B o r d d u k a r  

i linne och bomull. Sängtäcken 

Tricotvaror, T^eformliv, 
Snörliv, Strumpor, Yllekof
tor. "Broderier. Blekta och 

oblekta Vävnader av bästa 

fabrikat. Vaddtäcken. Prima 
Ylle-stickgarner. 

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

hos 

N. L. Blomberg 
TRÄQÅRDSHALLEN. Tel. 7225. 

w. 

Prima Hushållsltol. 
Eohes. Antracitkal S Ved 

till dagens lägsta noteringar. 

C. Uggla & C:o 
Tel. 32, 3885, 44, 5407. 

KOL VED 
COKES 

C. N. ANDERSSON 
Tel. 27 80, 69 72, 108 49, Göteborg. 

Barnvagnar 

A 

största urval. 

Lägsta 
priser. 

B Carl Johnsson 
Kungstorget 2. 

stansen. Det vill synas som skulle 
vitaminerna kunna rädda sig över 
en även stark upphettning endast 
denna är av kort varaktighet. Va
rar den däremot länge gå vitami
nerna, även om upphettningen är 
mindre stark, ohjälpligt under. Den 
långvariga "kokningen i låda" är 
döden för vitaminerna. Tyvärr! 

L. G. 

Verner Magnusson 
Kött= & Fläskaffär 
Bazar Alliance 42—43. Tel. 106 28 

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

3) 
Stora Stämplade 

Hönsgårds-
Mejeri 

högsta kval. 

A g g  

Smör 
.5 35 Eunmärkt H3 .o 

ä sc Prima Herrgårds 
^2 Extra Gott Bond-

t å> Svea Smör- Ost- & Äggaffär 
fi 4i (Gerda Karlsson) 

^ Stora Saluhallen 14—15. 
Ring 5906. Varorna hemsändas. 

er 

?: O: K" à s» 
^ c 

— Snälla fru Larsson, jag vet ju, 
att fru Larsson är så förfärligt noga 
med sanningen, men hur förhåller 
det sig egentligen med de åtta hön
sen, som jag köpte av fru Larsson — 
ja, jag insinuerar ingenting, jag bara 
frågar. Sade inte fru Larsson, att 
fru Larsson efter de där åtta hönsen 
kunde plocka in ända till tolv ägg 
på dagen??? 

— Jo, fru Strömblad! 
— Nå, hur kan det då förklaras, 

att jag aldrig kan plocka in mer än 
högst två ägg efter dem??? 

— Antagligen kan det förklaras 
på så sätt, att fru Strömblad plockar 
in äggen för ofta. Jag plockade in 
dem bara en dag i veckan. 

"E." Ari dela den i Edert brev nr 
2 uttalade åsikten. Låt oss åtmin
stone ställa saken på framtiden! 

"G. B." m. fl. "Femmas" hum
mergubbe synes ha stött på allmän 
manlig patrull. Vi hava vidarebe
fordrat breven till den skyldiga, som 
säkerligen blir förkrossad. 

"Frågvis". Hon är finska. Den 
andra signaturen kunna vi icke för
råda. 

"E. Skodsborg 99. Redaktio
nens samfällda hjärtliga hälsning och 
tack för visat intresse. 

"D. L.", Sthlm. 70-årsdagen in
träffar den 28 dennes. Nödiga dis
positioner träffade. 

"Fru E. S.S.", Lübeck. Tillägget 
något för hårt i tonen för att kunna 
införas. Tack för allt vänligt in
tresse ! 

GITTERT 

borde vda att Tomtens T 
«'• alldeles oskaJ 

ångrar Ni Er, då Ni fått 

vàttmedt 
(unten* \ -

pulver är alldeles 

Om plan teri n çr 
Krukväxter 

verkstàlles såväl i hemmen 
vår lagerlokal af därtill utbildad 1Ve» 
Lag kostnadsberäkning. Prima I ®a:-

ngar jämte krukor i alla H- ^ 
lhandhållas. dlmeasio5t. 

FLORALAQRET, U 

Telefon 43070. 

Fm Therese Ekdahl 
_ Damfrisering 5 

Östra Hamngat. 50 A. Tel oi„. 
REKOMMENDERAS 

Förstklassigt utförande. pta,, „ 
Spirellakorsetter efter mått 
Priserna betydligt reducerade 

BREVLADA. 
Solidarisk. Man får inte kasta ut 

barnet med badvattnet! Ar Ni be
sviken på en, stå dock tusen kvar, 
och en gång, därom äro vi övertyga
de, skall jorden vara full av dem 
som förstå solidariteten på samma 
sätt som Ni nu. 

"I—g K.", Kphmn. Vår hälsning! 

Linderoths Damskrädderi 
Rekommenderas. 

Mönster och tillskärning, även inprov-
ning av tyger till Kappor, Klädningar o. 
Blusar utföras. Tel. 13156. Fredssrat. 5. 

i»" SOMNAD 
emottages av blusar klädningar och kjolar. 
Även egna tyger sys. 

Obs! Nedsatta priser. 

0. F. Hultbergs Blusaffär 
Husargatan 40. 

Rekommenderas 

bostaden 

B ö c k e r  B i n d a s  
och 

Stolsitsar flätas 
Billiga Priser 

Vanfönstalieiis Yrkesskola 
Tel. 236 — 11510 

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

Redovisning för insamlingen 
till Bonns hjälpkommitté 

genom Vasa Blomsterhandel. 

E. K. 50 kr., J. J. 5 kr., Ah, 
Andersson 1 kr., densamma div. klä-
der, Ingenjör Kahlson, div. kläder, 
Doktor v. Holtz, div. kläder. .1 
Norrby 10 kr., Fröken Kunze fe 
kläder, Fröken Rickberg div. kläder 
och skodon, T. D. och E. R. 1() b 
Emil Boije 5 kr., H. och N. B. 5 kr,. 
A. Pålson, Eslöv 10 kr., H. Anders
son div. kläder, Fröken Lindh div. 
kläder o. skodon, Fru Amelie Franc-
kel 5,000 mark, M. E. 5,000 mark. 
Maria 3 kr., Fru K. S. 60 kr.. Fm 
Ljungqvist div. kläder och skodon. 
Fru Hirsch div. kläder, Maria dk 
kläder och 3 kr., Fru Loberg div. 
kläder, Fru Ljungbeck-Åström div. 
kläder, Fru Malmgren 1 kappa, Jfc-
ria Nilsson, Eslöv, div. kläder. 

Ett varmt tack till alla givare! 

Varför plågas med dåligt kaffe då Ni 
kan få Swalanders kaffe! Butiker: Kungs.Ii 
Korsg. 13, Bazar Alliance- Prova redan i 
dag! Säljes endast i egna butiker. 

I  T y g e r  
[Linne varor! 
j Y l l e f i l t a r j  
[Regnkappor! 
• utsäljes billigt direkt från lager; 

I 8. Ericsons Klädeslager, ; 
Järntorget 3. 

S (Wilsons Iras) 2:dra vån 
•••••••••••••••••••••••a 

Öppet 8—'• » 

Hrla JMjölh 
Distribution på glasfluskoi• 

Tel. 85 78, 3699 ~ 

aldrig hört. Yad för ett djuransik
te har då jag?! Sjung nu rent ut. 
Jag tager inte illa upp. .Tag vill 
veta, vem jag liknar." 

Julia lät ett ögonblick sina ögon 
sväva omkring sökande. Sedan vi
sade hon med handen: "Den där!" 

Framför ett duvslag solade sig en 
ringduva. Det kokett tillbakakasta-
de huvudet och de runda ögonen, 
den näpet byggda fylliga kroppen, 
de små fötternas trippande steg, allt 
återgav karaktäristiskt den lilla fru 
Wessels utseende. 

"Alltså en liten duva?" sade Ede. 
"Lillemor. du har fått vackert be
tyg. Efter mitt porträtt vill jag 
helst inte fråga, fröken Julia, så 
länge vi äro så nära apornas palats! 
Ni är förbaskat skarp." 

"Nej", svarade Julia allvarligt, 
"dem är ni inte lik — snarare den 
här." Hon pekade på rovdjurshu
set. där i lejonburen just en halv
vuxen lejonhanne tryckte sitt blonda, 
runda ansikte mot gallret. 

Men Paul stod och undrade för 
sig själv, vilket djur väl Lisa Lip-
perts högmodiga ansikte påminde 
om, och hans blick stannade just vid 

en örn, som satt på den högsta gre
nen i rovfågelshuset, och som i för
tvivlan stirrade upp emot gallerta
ket, som hindrade hans flykt upp i 
den blå etern. Var det inte just Li
sas stränga ansikte och blicken i 
hennes öga, full av härskarvilja och 
mot höjden evigt strävande, aldrig 
stillade längtan? 

Framför rovdjurshuset blev Julia 
eld och lågor. För en bengalisk ti
ger strålade hon av beundran. "Han 
är skön ! Ack, han är skön ! En sådan 
kraft! Men han skryter inte med den. 
Ingen enda onödig rörelse. Han ser 
ut att gå med silkesstrumpor. Glatt, 
tyst, smidigt från öronen till svans
spetsen. Och sådana väldiga tassar 
— och sådana klor!" 

En ung leopard gned lekande nac
ken mot burens galler. Då började 
Julia klia denna nacke med sin pa
rasollkäpp, och då leoparden spann 
till tecken att han tyckte om det, 
gled hon plötsligt under barriären 
och stod tätt framför buren, där hon 
smekande begrov sina fingrar i den 
brokiga pälsen. Hennes sällskap, 
förlamade av skräck, vågade varken 
ropa eller rycka henne tillbaka av 

fruktan att reta djuret, som, likt en 
stor godsint katt, gick in på leken. 
Först, då hon steg tillbaka och kröp 
under barriären igen fingo de mål
föret tillbaka. 

"Det är riktigt syndigt, fröken 
Julia, att sätta livet på spel så där." 

Hon kastade huvudet leende till
baka: "Är väl livet så mycket värt?" 

"Ja", sade Paul raskt. "Livet är 
något stort, det största vi äger. Men 
— man skulle göra något vackert av 
det." 

Därpå svarade hon blott med ett 
kort skratt. Yar det spe? Yar det 
ve? 

"Du. Ede, jag är rädd för henne", 
viskade Lisbeth till sin svåger. 

Men hon kunde ännu icke besluta 
sig för att gå hem. "Nu ska vi ro, 
det har du lovat mig så länge, Ede." 

De drucko ännu ett glas bier i 
ståndet vid floden. 

Sedan stego de i en liten roddbåt, 
som fanns till uthyrning vid stran
den. Hela flodens yta var betäckt 
med båtar, fulla av folk i söndags
kläder; det såg ut som stora brokiga 
blommor flytande på vattnet, som 
hade en solgata av ljus och glans. 

Ut över stränderna hängde pilarna, 
just klädda i en fin lätt slöja, som 
svepte sakta fram och tillbaka i luft
draget, och i fjärran över gröna fält 
hälsade de blåa bergen. 

Lisbeth, som hade en liten nätt 
röst, stämde upp en sång. Julia lät 
sin hand hänga ned i vattnet och 
såg tankfullt på de små vågorna 
som lekte omkring den. 

"Om vattnet ändå hade kraft att 
tvätta av oss det förflutna", mumla
de Paul, vilkens tankar alltjämt gin-
go tillbaka till samma punkt. "Om 
det bara hade kraft —!" 

Julia drog raskt upp handen. "Om 
jag också kunde, så ville jag inte 
tvätta bort något av mitt", sade hon 
trotsigt. 

"Ingenting?!" 

"Nej, ingenting, det som är, skall 
väl så vara, annars hade det väl in
te blivit så." 

"Har du aldrig ångrat något i ditt 
liv, Julia?" 

Hon skakade på huvudet. "Var
för skulle jag ångra? — Jag ångrar 
aldrig något. Att ångra är dumt." 

Ede hade för länge sedan lagt ar
men om Lisbeths liv, och satt och 

viskade med henne. En svårmodigt 
känslosam stämning kom över dem ! 
den vaknande våren, som i sin nä
stan tryckande doft redan lät ana 
höstens upplösning och förintelse. 
Den strålande solen lutade mot hori
sonten och tycktes gå sin upplösning 
till mötes, redo att lämna plats åt 
natten. 

Båten hade redan hunnit beskriva 
en halvkrets omkring staden. Det 
^rjade bli tomt på vattenytan. Dc 
flesta båtarna hade också lagt till. 
Men: "Fortsätt!" svarade Lisbet!: 
varje gång roddaren frågade, och 
"Fortsätt!" instämde Paul. som fruk
tade att bliva ensam med sig själv. 
De hade hunnit bakom Rosenhof till 
det ställe, där floden delade sig i 
tvänne grenar, den till höger sling
rade sig jämn och utan fara genom 
fält och gröna ängar, medan den 
vänstra, artificiellt uppdämd, längre 
ned störtade sig över hjulen till tre 
vattenkvarnar och bildade ett bru
sande fall och forsar. Försiktigt 
höll roddaren åt höger i den skarpa 
strömmen. Då föreslog Ede att ga 
i land på ön. Det var en smal jord
bank, fantastiskt vacker i aftonbe-

lysning- under en himmel av pulP"' 
. • • IH, 03. 

och guld. Ön var omgiven a\ 
grön krans med knoppande bus3> 
och över dem vajade ett fint g}^el J 

flor; det var några få björkar 
åt banken. I gräset överallt voro s 
snövita mattor av vårblommor. 

Att "gå i land" var lättare sag 

än gjort. Ön hade ingen land11®^ 
plats, och männen fingo lov att a 

och vada 
ef-

1 
ter 

av sig skor och strumpor, ^ 
land, medan de släpade båten ^ 

sig. När de alla kommit 1} 

ligt på strand, delade sig 
efter överenskommelse 

paiil 
som 
och Julia sökte sig en plat* ^ 
anemonerna vid stranden, 00 _ 
in i solen, som sjönk i blodig s 

het bakom den blåa bergsk > ^ 
"Berätta mig om dig SJ® v 

Paul. "Jag vet ju ingenting 

ännu. Hur har du blivit 

du är?" 

• offl 
sa, 

di? 
C(# 

ra-kt ' 
Hon såg bort över honom ^ ̂  

himmelsglöden, som målade ^ 
senskimmer på hennes bleka 

(Forts i nàsta ° 
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INNEHÅLL. 

Utlandskrönika i sammandrag. 
Där man icke bränner änkorna. Av 

Kagnhild Modin Ringström. 
D e n  "farliga åldern. Av Julia Gram. 

Paradisiskt. 
Rättvisans majestät. 
Den amerikanska husmodern. Av Ellen 

Berner. 
Margaretaskolan. 

Sveriges husmödrars riksförbund. 
Tre öre. Av Imponerad. 
Fadern. Lika ansvar. Ett genmäle och 

ett svar. 
Från kvinnovärlden, m. m. 
1 Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

Utlandshröniha 
i sammandrag 

Den gångna veckans viktigaste 
utrikespolitisk^ händelse är 'den. 
fransk-belgiska konferensen i Brys
sel. där Frankrike representerats av-
konseljpresidenten M. Poincaré. Vad 
som där avhandlats och beslutats är 
icke känt utöver vad den kommuni
ké. • som de förhandlande parterna 
utfärdat, meddelar, d. v. s. mycket 
litet. Den franska pressen, som väl 
bör anses bäst informerad, berättar 
att konferensen på ett glädjande sätt 
konstaterat det absoluta fransk-bel
giska samförståndet i fråga om po
litiken mot det genstörtiga Tysk
land. vars motstånd snart skall vara 
brutet för att efterträdas av för
handlingsberedvillighet. 

De båda länderna uppgivas vara 
villiga att utrymma Ruhr och andra 
nybesatta områden under förutsätt
ning, att Tyskland i önskad utsträck
ning fullgör de skadeståndsbetalnin
gar. som kunna komma att fixeras. 
Utrymningen skall försiggå etappvis 
efter hand som de (obefintliga) ty-
ska guldmiljardernas mångfald 
strömma in i Frankrikes, Belgiens 
och väl även övriga ententemakters 
statskassor. Ännu ett villkor är 
stipulerat. Det passiva motståndet 
i Ruhr skall upphöra, arbetet i gru-
^oi och fabriker återupptagas och 
järnvägarna träda i funktion, allt 
detta under fransk-belgisk ledning 
or att befria densamma från den 

niisslyekandets smälek, vilken nu 
Äftar därvid och förorsakar så bit-

"r sveda. Vidare skall Tyskland ge-
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geringen tillbakavisade ett förslag av 
Asquith att hänskjuta spörsmålet till 
Nationernas förbund, men meddelade 
att den beträffande Ruhrockupatio
nens verkningar dagligen gjort fram
ställningar för att få ett uthärdligare 
tillstånd infört. 

Stagnationen i Ruhr och de värde-
tullar samt licensavgifter ockupa
tionsmyndigheterna pålägga Ruhr
produkterna hava en synnerligen 
menlig inverkan på världens affärs
liv och klagomål ingå från alla håll, 
däribland även från Förenta stater
na, vilkas stämma ju bör ha en im
ponerande klang. 

Från Berlin komma lika uppseen
deväckande som apokryfiska bayer
ska nyheter om en upptäckt kom
plott, i vilken Ludendorff och andra 
framstående all-tyskar skulle vara 
inblandade, och vilken skulle gå ut 
på att understödja den franska Ruhr
ockupationen mot det att Frankrike 
medverkade till eller tilläte Bayerns 
övergång till monarki. Att tillvita 
Ludendorff och alltyskarne maskopi 
med arvfienden, landsförräderi! Man 
förstår icke att sådana feta ankor 
kunna slippa in i tidningsspalterna. 

Det är ju känt, att Bayern är det 
tyska motståndets, den tyska själv
hävdelsens starkaste fäste. Där är 
under stark utveckling en rörelse av 
samma egendomliga art, som fäscist-
rörelsen i Italien. Som ledare, nej, 
låt oss säga hövding står en man av 
samma kynne och, till synes, samma 
väldiga mått som Italiens räddare 
Mussolini. Det är en man, utgån
gen ur arbetareklassen, själv arbeta
re och bärande namnet Adolf Hitler. 
Han tillhörde det bayerska socialist
partiet, men bröt sig ut därur förli-
det år och gick sina egna vägar. 
Snabbt. och spontant växte det upp 
omkring honom en stark livfull or
ganisation, som kallade sig national
socialister. En vältalare av högsta 
rang gjorde Hitler genom framgangs-
rika, föredragsresor kors och tvär
genom landet propaganda för sina 
idéer. Han hånade revolutionens 
"hjältar", som orsakat rikets sam
manbrott och givit det vapenlöst i 
händerna på fienden, han angrep med 
oerhörd våldsamhet republiken, dess 
odugliga "statsmän", dess svaga und-
fallenhetspolitik utåt och krävde, att 
Tyskland skulle sluta med sina för
sök att uppfylla den orättfärdiga 
Versaillesfredstraktaten. Rörelsen 
visade sig också ha ett starkt anti
semitiskt inslag. De rättrogna bayer
ska socialisterna inledde en förbittrad 
kampanj mot kättaren, men förlora
de och deras parti kan nu betraktas 
som upprivet, under det att den 
Hitlerska rörelsen som en stormflod 
väller ut över hela Bayern. Den har 
icke längre socialistisk färg, den har 
ingen politisk färg alls, utan är rätt 
och slätt fosterländsk och har liksom 
den italienska fasciströrelsen vunnit 
anslutning av alla samhällsgrupper, 
arbetare, hantverkare, affärsmän, 
tjänstemän, f. d. officerare, och av 
alla politiska partier, vilka slungat 
partiprogrammen och i stället till lö
senord tagit fäderneslandets rädd
ning. Rörelsen är icke fientlig mot 
riket, men mot republiken, mot par
tiväsendet, mot parlamentarismen. 
Den vill monarkien, kampen mot 
Frankrike, Tysklands återupprättel-

Där man icKe bränner 
änkorna. 

Av Ragnhild Modin Eivgström. 

I Indien har man brukat bränna 
änkorna — för att låta dem slippa 
ett liv av sorg. 

I Europa gör man det inte. 
En fattig änka -—1 sådana ha ni 

träffat flere; har ni någonsin tänkt 
på, hur de och deras barn ha det? 
Eller frågat er, om det är nödvän
digt och rätt, att de lämnas utan 
hjälp i sin fattigdom? 

Hör ett ögonblick på, hur en 
"tvättgumma" beskriver sitt liv! 
Hon är änka efter en arbetare och 
har flere barn. 

"Klockan 5 får jag stiga opp. Jag 
gör i ordning mat, som barnen få 
värma åt sig under dagen. Så gör 
jag frukost och väcker barnen och 
ser till, att de blir ordentligt klädda 
och kommer i skolan. Halv åtta bär 
det i väg till arbetet, och inte förr
än åtta på kvällen kommer jag hem 
igen, ibland senare. 

Då lagar jag lite mat åt barnen 
och ser till, att de komma i säng. 
Sen diskar jag för hela dagen och 
städar undan. Och sen på natten 
får jag laga och stoppa strumpor och 
sy nytt någon gång. En har ju säl
lan råd att köpa något utan måste 
mest lappa hop gammalt. Till ett 
och två på natten får jag oftast 
sitta, ibland till tre också. Det vär
sta är, att en blir så nervös av att 
inte få sova." 

Elva — tolv timmars arbetsdag 
har en "hjälphustru" — vanligen en 
änka eller hustru med hemmet fullt 
av barn. Det är husmödrar, som är 
hennes arbetsgivare, hustrur, som 
med hjälp av andra få ägna sig helt 
åt sitt hem! Och det tyngsta arbe
tet får hjälphustrun utföra, det som 
husmodern och jungfrurna inte orka 
med ! 

En man har åtta timmars arbets
dag och en och en halv dag i veckan 
helt ledig. För detta arbete skall 
han ha betalt som familjeförsörjare. 
Även om han är 20 år gammal. 

Får änkan betalt som familjeför
sörjare? Nej! Hon kan knappt få 
något arbete, som betalas så mycket 
som en helt ung ogift mans. 

Varför håller samhället sin skyd
dande hand över andra, så att de inte 

se. De Hitlerska stormtrupperna 
bära armbindlar i det gamla kejsar
dömets färger. 

Att något betydelsefullt sker i 
Bayern är visst. Det bestyrkes bl. 
a. av engelska korrespondenter, vilka 
ägna Adolf Hitlers verksamhet ut
förliga redogörelser, nämna hans 
namn med beundran och respekt, 
ofta med tillägget "Tysklands Mus
solini". Vår medarbetare i München, 
en infödd tyska har under den sena
ste tiden i sina brev anslagit icke 
förut hörda toner av mod och till
försikt. I det senaste ljuder slutor
den som en fanfar: "Vi leva i fruk
tansvärda men jättestora tider! ' 

Så talar endast hoppet. 

behöva arbeta för mycket och dock 
ha en anständig bärgning, men inte 
över änkorna? 

Varför anser sig samhället skyl
digt att hjälpa en familj, där man
nen är arbetslös, men inte annat än 
i undantagsfall — där han är död? 

Otaliga gånger ha vi hört förkun
nas, att hemmet är en kvinnas enda 
verksamhetsområde, att hon endast 
där kan göra ett stort verk ! Att en 
kvinna, som konkurrerar med män
nen om arbetsförtjänst, är ett oting 
att hennes kvinnlighet tar skada av 
den alltför hårda kampen för tillva
ron utanför hemmets fyra väggar ! 

De som förkunna detta, tyckas h-i 
den föreställningen, att kvinnorna få 
hjälp och skydd i kampen för till
varon. 

Vem hjälper då änkan? 

Hon som behövde skydd och tröst 
mer än andra kvinnor, nedbruten av 
den största sorg! Hon, som behöv
des i hemmet hos barnen mer än an
dra! 

Hon måste lämna hemmet och 
barnen, som nyss förlorat fadern, och 
gå på arbete. Hon måste ha två män
niskors arbetsbörda — och lasset på-
ökt av sorg och ekonomiska bekym
mer. 

Ty samhället känner sig inte ha 
förpliktelse att hjälpa de faderlösa 
annat än i yttersta nödfall. 

De mödrar, som skulle kunna få 
hjälp av fattigvården — för att hålla 
den värsta hungern borta — dra sig 
i det längsta att begära hjälp i den
na. Ty fattigunderstödet ställer dem 
bland samhällets lägsta, bland ar-
betsovilliga, sinnesslöa, drinkares hu
strur. 

Det är inte blott arbetsklassens hu
strur som stå hjälplösa vid mannens 
död. I vårt land finns blott ett litet 
fåtal, som har förmögenhet. Vid man
nens död är inkomsten slut. Änkor 
efter statens tjänstemän ha pension. 
Några hundra kronor — ett litet bi
drag blott! 

Intet kvinnligt yrke ger egentligen 
bröd för en hel familj. Och hur mån
ga hustrur ha kunskaper och vana i 
något yrke? 

Vilken tapperhet ha inte änkor i 
alla tider visat? 

Hur ha de inte burit otroliga mö
dor och svårigheter långt över sina 
krafter, hur ha de inte försakat! Hur 
ha de inte lyckats att utom sitt ar
bete som familjeförsörjare också va
ra mödrar för sina barn. Sökt be
reda de sina varje glädje och trevnad, 
som stått i deras makt, för att inte 
deras tillvaro skulle behöva vara så 
mycket mörkare än andra barns. 

Vem har haft en sådan kärlek, vi
sat en sådan tapperhet som en ensam 
mor? 

Varför skulle inte våra riksdags
kvinnor kunna motionera om pension 
åt alla änkor utan förmögenhet? Vilr 

ket statsunderstöd är nödvändigare 
eller mer berättigat? 

Varför skulle inte Sveriges kvin-

Den farliga 
åldern. 

Av Julie Gram. 

Vilken är en kvinnas farliga ål
der? 

— Trettio år, säger diktaren. 

— Fyrtio år, säger världsmannen. 
— Hela livet igenom, påstå de 

kvinnohatande filosofiska pessimis
terna. 

För egen del anser undertecknad 
att den infaller mellan 17—25 år. 

Låt mig närmare förklara saken. 
Vid 30—40 år känner kvinnan värl
den och sig själv, livet har gett hen
ne erfarenheter, erfarenheterna för
stånd — förståndet behärskar värl
den — och faran är förbi. 

Vid 17—25 års ålder däremot kän
ner kvinnan endast sig själv, men 
inte världen. Den blottar sig icke 
för henne, den förställer sig och 
1er, tillvaron ligger framför henne 
såsom en ändlös dans på rosor, och 
inför denna anblick viskar hon för
vissad och betagen: Sådant är livet! 

Och sådant är det. För ungdomen 
och skönheten stå alla dörrar öpp
na. Ingen frågar ett vackert ansik
te, om det finns något bakom, ingen 
en vacker gestalt, om den gömmer ett 
hjärta. Allt böjer sig. allt tillber, 
allt tjänar henne, den unga sköna 
kvinnan, och hon upprepar triumfe
rande för sig själv: Sådant är livet! 

Hon märker att hon icke behöver 
vara något annat än vacker och fin, 
och hon är vacker och fin av alla 
sina krafter, av all sin själ och allt 
sitt förstånd. Hela hennes intresse 
absorberas av ett enda: hennes egen 
ungdom och charm. Allt annat är 
henne likgiltigt. Hon skulle ej vilja 
utbyta ens sin lilla konfektionssko 
mot all kung Salomos under ett helt 
liv mödosamt förvärvade visdom. 
Hon har ungdom, skönhet och till-
bedjare, och detta är henne nog. 

Och hon dansar dansen på rosor 
— dansar ungdomen ut. Och en dag 
har hon dansat ut ungdomen. 

Vad har hänt? — Ingenting! 
Hon är densamma och ändå ... ! 
Varför 1er man icke längre mot 

henne? Varför böjer man sig, tjä
nar henne ej? Allt är som förvand
lat. Varthän hon vänder sig ser 
ingen längre på hennes ansikte, utan 
endast på hennes betyg. Män som 
bringat henne sin hyllning, ha för 
länge sedan vänt sitt intresse mot 
yngre och skönare föremål. Kvin
norna betrakta henne litet främman
de, såsom hon betraktat dem förut. 
Vågen av värme, som en gång beru
sade henne, har övergått till köld, 
och hon ser livet såsom genom en 
mystisk glaciär. 

Den forna skönheten är passée — 
och ensam. Och hon frågar sig upp

vaknande och bävande: Är livet så
dant? 

Och sådant är livet. På andra si
dan den farliga åldern går ungdo
mens sådd obönhörligt igen. Är 
intet sått, så kan ej heller något 
uppskäras. 

Om • ungdomen kunde få ögonen 
öppna för detta, att den ej evigt ar 
ung! Ganska snart är den linje pas
serad, då de yttre försvinnande före
trädena få vika för de inre bestående 
egenskaperna. 

Det är ju visserligen så förklarligt 
om en ung flicka, när livet värmer 
och 1er, icke förstår att .en annan tid 
skall komma, då det blir ensligare 
och kallare omkring henne, och då 
hon får sitta ouppbjuden på balen. 

Men det är heller inte klokt att 
inrätta sig så som om livet endast 
vore en dans utan slut. Ty det är 
ju dock också en hel del annat. 

Tänk om allt detta andra endast 
fick en 10:del av den tid, som kvin
nan i den farliga åldern ägnar toa
letten och kurtisen. Härmed skulle 
säkerligen åstadkommas, om icke un
derverk, så åtminstone en smula av 
den stoicism, som beredd på allt och 
avväpnad av intet, verksam och t.ill-
litsfull vandrar fram genom livets 
olika stadier för att slutligen utan 
motstånd och bitterhet låta sig över
snöas av den resignerande ålderns 
stora frid. 

nor med en enhällig petition förbere
da och understödja en sådan motion? 

Skulle vi inte äntligen kunna få 
hjälp åt de hjälplösaste av alla. än
kor och faderlösa? 

Paradisiskt. 
Den berömde danske näringsfysio

logen d:r Hindhede har glatt Sverige 
med ett besök och inför en fulltalig 
huvudstadspublik talat över ämnet 
"Paradiset på jorden", möjligt att 
vinna via den Hindhedeska matse
deln. 

Det är icke själva matsedeln, soin 
denna kraftiga verkan åstadkommer, 
utan de ofantliga besparingar den 
möjliggör. Den Hindhedeska mat
ordningen är nämligen mycket billig 
med en beräknad dagskostnad av 25 
öre person. (Ja, naturligtvis är den 
därefter!) Varför, säger d:r Hind
hede, ge vi kliet till grisarna och 
förvandla det till dyr svinkotlett, 
sylta, revbenssjäll eller grisfötter i 
stället för att enkelt, lättvindigt och 
praktiskt äta kliet själva? Våra ma
gar smälta det förträffligt. — Var
för, fortsätter han, slå ut det näran
de vitaminrika potatisvattnet i stäl
let för att som förnuftet och den eko-
miska känslan bjuder förtära det som 
supanmat. — Varför, tillägger han, 
koka grönsakerna och förstöra deras 
vitaminhalt, ävensom en massa dyr 
ved, i stället för att njuta dem i 
deras för våra tuggredskap så nytti
ga hårda okokta tillstånd? Varför 
äta kött, detta visserligen icke direkt 
skadliga, men näringsfysiologiskt 
sett, obehövliga och kostbara nä
ringsämne? Vårföre ösa ut hushålls-
pängar, när en människa faktiskt 
kan leva på 25 öre per dag eller kr. 
91:25 pr år? 

Vi hava att vänta en Hindhede-
epidemi. Det kan icke undvikas — 
människonaturen är sådan. Redan 
tidigare, för c:a 15 år sedan, rasade 
samma smitta. 

Det blev stor oro i familjelägret. 
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