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Färdiga och ritade arbeten ständigt 
på lager. 

Hemslöjdsarbeten ss. 

möbeltyger, dukar, gardiner, 
kuddar och mattor. 

Den sysslolösa människan liknar 
ett stillastående vatten; hon förskäm 
mes. N. V. de Lantena. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

och därmed alla sådana beklagliga 
överraskningar för män med ett 
förflutet och hustrur sonï äro gifta 
med dem. 

Må lagarna, som äro ämnade att 
omgärda och skydda de värnlösa 
barnen och giva dem deras rätt, 
vara sådana och så praktiseras, att 
de samtidigt lära oss dåraktiga och 
tanklösa människor — män som 
kvinnor — att det, att sätta ett 
mänskligt liv till världen, innebär 
ett ansvar och en förpliktelse, varg 
allvar aldrig kan överskattas. 

En annan svenska. 

Ovanstående angrepp på min arti
kel Fadern, vilket redaktionen av 
Kv. T. välvilligt låtit mig ta del 
utav i och för bemötande, har enbart 
berett mig glädje. Genom hörsagor 
och samtal har det blivit klart, att 
artikeln väckt en fullständig storm 
av protester. Och jag hälsar denna 
storm välkommen! Jag skulle en
dast önska att den kunde växa sig 
starkare och starkare. Ty den bär 
dock på sina vingar en ny och efter
längtad tidens ton, som en gång 
skall bliva framtidens: protestropet 
från kvinnor, som börja att känna en 
vaknande varm solidaritet med var
andra och varandras öden. 

Jag har icke den äran att känna 
En annan svensk kvinna och hon 
icke mig, men om så vore fallet 
skulle vi säkerligen ha förutsättnin
gar att fullt ut förstå varandra. 

Icke dessmindre ha vi nu råkat i 
tvist om en ömtålig sak. — Men 

V, 

JCrante 

n 'Ration&ft 
sammansättning och ve
tenskaplig kontroll vid till
verkningen av Tomtens 
Tvättpulver gör detsamma 
till effektivaste tvättmedel. 

PLISSE RING åter MODENY1T. 
Alla bredder och veck plisseras hos 
ESTER TORNBERG. Rit- & Hand-
arbetsaffär. Hvitfeldtsplatsen. Bu
tik 4. Tel. 15235. 

WLtV* 

Bertha Anderson 
Korsgatan 15 = Göteborg 

- Telefon 5122 — 

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

Ylle-stickgarner. 
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1 Säng (allafrg) 
1 Krollsplmtmadrass 
1 Snedkudde, 1 Dunkudde 
1 Satintäcke (dubbelsid.) 
1 par Lakan, 1 Örngott 
1 Överkast 

Allt av prima kvalité. 

a/B Carl Johnsson 
v Kungstorget 2. j 
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varom tvista vi egentligen? När En 
annan svensk kvinna yttrar sin för
våning över att medkänslan alltid 
ägnas mannen, medan alla äro be
redda att kasta sten på kvinnan, så 
svarar jag att detta utan avbrott för
vånat och upprört mig i över 20 år. 
Ingen kan heller klarare än jag in
se, att det är mot bakgrunden av de 
oerhördaste lidanden och orättvisor 
för och gentemot kvinnan, som den
na lag småningom kommit fram, vil
ken numera står beredd att vid ett 
felsteg skifta skuld och ansvar lika 
mellan de kvinnliga och manliga par
terna. Orättvisorna äro t. o. m. så 
många och så hårda och ha opåtait 
fortsatt under så långa tider, att det 
ju strängt taget icke borde röra oss 
kvinnor så djupt, om männen nu ge
nom den nya lagen skulle få e:i 
skarp vedergällning. 

Men låtom oss icke tillämpa frans
männens logik! Därför att tyskarna 
voro nedriga 1871 skola nu frans
männen svara med samma språk 
1923. På detta sätt blir ju aldrig 
någon ända på orättvisorna. 

En lag får dock icke verka slump ! 
När en dom fälles måste den vara 
sådan att den till sina allra yttersta 
konsekvenser lämnar fulla garantier 

för att den icke fallit på en oskyl 
dig. Och hur skall något sådant va
ra möjligt i tvetydiga fall! Jag 
spår att framtiden skall framföda 
exempel som • göra en revision av la
gen i denna punkt nödvändig. 

Slutligen var det åtalsbefogenhe
ten. Varför frågar En annan svensk 
kvinna, skulle icke modern ha rätt 
att fordra mannens bistånd, sedan 
hon själv i tio år dragit försorg om 
barnet? — Därför, svarar jag, att 
en man, som under tio år ej hört 
något av en ungdomsförbindelse, kan 
ha skäl att tro, antingen att intet 
barn finnes, att det dött eller att 
kvinnan gift sig och sålunda funnit 
ett hem för sig och sitt barn. Un
der sådana förhållanden är det na-
turligtf om han anser sig fri och in
rättar sitt liv därefter. 

Detta är vad jag i ett par detaljer 
haft att anföra. Kritiken riktar sig 
uteslutande mot detaljerna, är intet 
försvar för männen, ännu mindre ett 
angrepp på kvinnorna. Och det 
gläder mig att de, som uppfattat 
mitt inlägg så, härmed givit mig ett 
tillfälle att närmare klargöra min 
ståndpunkt i frågan. 

En svensk kvinna. 

KOL VED 
COKES 

C. N. ANDERSSON 
Tel. 27 80, 69 72, 108 49, Göteborg. 
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Prima Husliallskol. 
CokBS. inlracitknl & Ved 

till dagens lägsta noteringar. 

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

m 

Gramdu p-wi.Tvâl^'uer 
57 Kungsgatan GÖTHBqr̂ '̂8'' 
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woco 
WOCO-spisen tillgodo
gör 80 % av bränslevär
det samt fördelar vär
men lika i alla rummen, 
f Varmt bad- och disk

vatten alltid färd.igt 
cch lägenheten alltid 

Lvarm under vintern. _ 

Bästa ekonomi är en I 
WOCO - spisanläggning. 
Woco-spisen finnes att | 
tillgå i 8 storlekar för I 

j 2 till 14 rums lägenheter r 
Vi leverera hela anlägg-1 
ningar eller evt. all ma-1 

-t^-terial till lägsta priser. J 

WOCO-värmeledning är 
billigast, varaktigast, 
lättast att sköta och gi
ver mer värme, men för-

, brukar mindre bränsle 
! än andra våningsvär-
I meledningar. Referen-

o. intyg på begäran. 

Sänd oss en skiss eller! 
ritning och vi giva Edeij 
kostnadsfritt förslag, i 

Då order ingått även! 
•j^piiitmonteringsritning. 

Värmeledningsfir
man WOCO, Borås.' 

Miss Florence Allen i staten Ohio 
är den första kvinna, som blivit kal
lad att bekläda en domarebefattning 
i Förenta staterna. Bredvid sina ju-

Barnvagnar 

största urval. 

Lägsta 
priser. 

a
B Carl Johnsson 

Kungstorget 2. 

ridiska studier och sin verksamhet 
som jurist har hon funnit tid för om
fattande sociala intressen, varjämte 
hon med iver deltagit i kvinnorörel
sen. 

» 

Av sparsamhetsskäl ämnade man 
indraga de kvinnliga poliserna i Lon
don, men detta projekt mötte ett så 
starkt motstånd från olika kvinno
föreningar, att det fick förfalla. Lon
donpolisen räknar tjugu kvinnliga 
polismän, dels konstaplar, dels funk
tionärer av högre grad. De sortera 
närmast under en kvinnlig inspektör 
samt intaga alldeles samma ställning 
som de manliga funktionärerna och 
uppbära lika hög lön. 

Engelska underhuset har i andra 
läsningen antagit förslaget om lik
ställighet mellan man och kvinna i 
fråga om skilsmässa. Hittills har 
det varit så att mannen fått skils
mässa, om hustrun varit otrogen, 
men hon endast om mannen utom 
otrohet gjort sig skyldig även till 
svår och upprepad misshandel eller 
otroheten varit förenad med straff
bart sedlighetsbrott. 

Skönhet och fägring 
ha ofta en större makt än 
rikedom, säger Aristoteles 

Vid ständigt bruk giver den väldoftan
de YVY-tvålen en frisk och fraich anlets-
hy, framkallar ett lätt rosenskimmer i 
den vita, skära huden och gör densamma 
elastisk, mjuk, klar och ungdomlig. 

Använd därför dagligen YVY-tvål! 
Säljes i varje välsorterad affär från 

Ystad till Haparanda. 

Aktiebolaget YUY Fabriken, Ystad. 

Vårda håret! 
om det är sjukt eller friskt 

ZIWERT'Z Extra» « 

Hovleverantör affarer samt Ù1 
s. 

Omplanterin^ 
Krukväxter 

Låg kostnadsberäkning TVaiH 
ningar jämte krukor i nil 
tillhandhållas. 1 alla di®eilsi„ 

FLORALAGRET, 4:e Lå 

Telefon 43070. 1 

har öppnat filial i Göteborg i f. d. Dick-
sonska palatset, Parkgatan 2. Hushålls
skolan är förenad med 1 kl. matsalar och 
festvåning. Elever, abonnenter, tillfälliga 
spisgäster samt beställningar å middagar, 
supéer, bröllop m. m. mottagas tacksamt. 

Vördsammast 

Fru HANNA LINDMARK. 

JLllt fler husmödrar 
hava insett hur verkligt ekonomiskt och 
gott Bergmans Enkas Orahams-Spisbröd 
ställer sig i bruket. Säljes i väls. spec, 
affär i Göteborg. Telefon 10837—40928 

En järnvägskupé. En dam slum
rar i ett hörn. Två herrar samtala 
lågt. 

— Nå, viskar den ene, vad gjorde 
du med Gloria Sand till sist? 

— Ja, vet du, jag fann henne be
svärlig och obehövlig och till sist 
lät jag henne drunkna. Det gick 
behändigt och verkade fullt natur
ligt. 

Den slumrande damen drar oför-
märkt i nödbromsen, och när konduk
tören störtar in utropar hon med 
skälvande stämma: — Häkta den 
där! Han har mördat en stackars 
kvinna! Han berättade det nyss för 
den andre boven. 

Den utpekade: — Jag är förfat
tare och talade om en roman som jag 
håller på att skriva! 

vnocZesyza 
<j/ÖF*s/cZ <r~—> ^ 

•SO Joo^a ^a/vn ç̂àf jÇ) 

BREVLÅDA. 
jd. Det gläder oss! 

"S. W." Varför vi icke ä0„„ 
denna författarinna någon uppmärk 
samhet? Litet för mycket boudo,r 
för oss! 

G. H. , L. J. . Ni återfinm 

edra synpunkter i en av artiklarna 
i föreliggande häfte. 

"L. B.-G.". Överdrift? Nejds! 
Yi skola återkomma med siffror, i 
för vilka ni kommer att få frossky 
ningar. 

Mödan i minnet lever som möda ej 
mer, lever som vunnen triumf. 

B. E. Malmström. 

En god lön tungt arbet lättar. 

G. Stjernhjelm. 

—  S Ö M N A D  " W  
emottages av blusar klädningar och kioiar. 
A ven egna tyger sys. 

Obs! Nedsatta priser. 

0. F. Hultbergs Blusaffär 
Husargatan 40 

Varför plägas med dåligt kaffe då N; 
kan fä Swalanders kaffe! Butiker: Kungs ! 
Korsg. 13, Bazar Alliance' Prova redan 
dag ! Säljes endast i egna butiker. 

UNDERBARA 

alla bord och stolar. Klokast var 
att hålla sig på avstånd, om man 
ville bibehålla den angenäma intryc
ket, ty dels hängde hennes rödgrede-
lina sidencape över två icke helt 
symetriska axlar — ett fel, som en 
vit hermelinskrage med svarta svans
spetsar framhävde i stället för att 
dölja — dels var ansiktet, som blic
kade fram under en hatt med massor 
av gullvivor och aurikler, en trogen 
kopia av pappans gallansikte. 

Men tvekan fanns icke i Moritz 
Deideles ordbok. Han nästan rulla
de sig i stoftet för bankiren Idstein, 
som han sett på kontoret hos sin 
egen chef, och hälsade med samma 
underdånighet på hans dotter Klara, 
satte sig på huldrik inbjudan mitt 
emot dem och konverserade med smak 
och känsla om solljusets skönhet och 
bladens underbara grönska. Därvid 
insinuerade han skickligt nog, att an
blicken av hans vis-à-vis var honom 
en större fröjd än både sol och som-
margrönt, ja, till och med uppvägde 
alla trädgårdens babianer och hye
nor. Han tog sig bra ut med sia 
smärta figur, sin böjda näsa, sina 
ovanligt kloka ögon, och det djup-

HAVRE-MUST 
0 Har Ni försökt det? 

För ALDRINQAR, VUXNA OCH BARN. 

svarta krusiga håret . Han såg nä
stan förnäm ut i sin fina bonjour 
och Ernas smakfulla halsduk. Där 
fanns ingenting, som påminde om 
gamle Moses Deideles. Damen i 
hermelinskrage var icke blind för 
dessa företräden. Ett par av gall-
vecken kring hennes munvinklar 
glättade ut sig, och när hon svarade 
honom, var det i en ton, som om hon 
rentav kunde vara i stånd att förlåta 
människorna runt omkring, att de 
kunde våga ha roligt. 

På restaurantterrassen vid det bor
det. där Lisa Lippert satt, underhöll 
Emanuel Meyer med roliga historier 
och livliga gester hela sällskapet. Re
sanden hos Sommer & Müller såg 
som en matematisk rebus av idel 
cirklar. Huvud, kinder, ögon, ax
lar. armbågar, allt var mjukt avrun
dat. T. o. m. näsan vackert skär. 
viskade om att ägaren icke föraktade 
druvans safter. Han hade pincené-
er med fönsterglas, emedan han an
såg sig mer distinguerad med näs
klämman, och han hade manér som 
en världsprovryttare i sidenbran
schen. Då han ansåg det höra till sitt 
yrke att roa sina kunder, så hade han 

lagt in ett kolossalt förråd av vitsar, 
anekdoter och skämthistorier, och 
packade ur dem efter behov, samt 
serverade dem. med saftiga kompli
manger när auditoriet inneslöt fe
minina element. Han levde i en at
mosfär av dåliga vitsar, munvighet 
och snarfyndighet, i att överlista 
konkuerrenter; i grunden en besked
lig karl, som blott hade ett intresse: 
sina affärer, och som aldrig blev 
stött — så länge man skrattade åt 
hans dumm kvickheter. Lisa Lip
pert fann det icke lätt att prata med 
honom. Hon var för ung, full av 
stoia planer och förhoppningar, käm
pade med händer och fötter, med 
\ arje nerv spänd, att komma upp, 
att höja sig över den omgivning, där 
hon \ ar född, och som hon hatade, 
och var utan känsla för humor. I 
hennes själs tragiska allvar kostade 
det henne en övervinnelse att le åt 
ilcyers historier, som kommo hennes 
kamrat och dennas vän, en kassör, 
att nästan explodera av skratt. Men 
huru fjärran hon än kände sig stå 
från honom, så tvingade hon sig 
dock att närma sig till honom. I 
honom såg hon en stege, den ende, 

som förde uppåt från hennes djup 
till höjden, dit hon strävade. Och 
så smålog hon mot honom bakom sitt 
vita flor. Det gav åt hennes, av 
butiksluften bleka ansikte, den per-
lemofärg, vilken Emanuel Meyer 
kallade "kolossalt förnäm" och stor
ligen beundrade. Över huvud taget 
hade han nog på sina resor mött 
många både stiliga och vackra för-
säljerskor och direktricer, skönare än 
Lisa Lippert, men hos henne fanns 
en stil, en förnämhet, som ingen an
nan nådde. Han kände sig nästan 
förälskad i henne. Och då nu solen 
dalade, och musikanterna packade in 
sina instrument, bjöd han henne på 
supé i en elegant restaurant i staden. 
Men Lisa var pa sin vakt, hon fann 
det klokare gentemot en man med 
Emanuel Meyers erfarenheter att vi
sa sig tillbakadragen. Hon avböjde 
hövligt inbjudningen. Hennes mor 
väntade henne hem till kvällsvard 
och hennes mor var sträng! vil
ket \ ar ett oerhört förtal om mor 
Lippert, som var absolut fördoms
fri i bedömandet av de sätt, på vilka 
hennes döttrar gjorde sin lycka 
så länge det blev lycka! 

Meyer lät emellertid icke beröva 
sig nöjet att ledsaga henne ett stycke 
på vägen hem. Och medan de sådär 
langsamt flanerade sida vid sida ge
nom stadens gator, där gaslyktornas 
sken kämpade mot de försvinnande 
resterna av dagsljuset blev också 
Meyer allvarsam. Mellan ett par 
skrattretande roligheter, lät han 
framskimra sin avsikt att inom icke 
allt för lång tid öppna egen affär, 
något alldeles apart, en specialitet 
att tillverka damkostymer efter eg
na mönster. Det var något, som in
te vem som helst kunde, — med ett 
ord en affär utan konkurrens. Vad 
sade (röken Lippert om den saken? 

I1 röken Lippert fann idén beund
ransvärd; herr Meyer hade alltid ori
ginella idéer. 

'Ser ni, fröken Lippert, i en så
dan affär som min, beror det hela 
på damen, — förresten i hela värl
den beroro det hela på damen! haha! 
saken är välbekant, haha! Men i 
min affär är absolut det viktigaste, 
att jag fåt fatt i den riktiga damen. 

(Forts i nästa n:r.) 
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Nul 
är rätta tiden inne för Edra ru 
ters omplantering. Ni kan me • ^ 
ende hänvända Eder till mig 0(! 
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GUSTAF JOHNSSON 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 
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Hansson & Silfverstral1 
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Av 
Utlandskrönika 3 sammandrag. 
Tidens ungdom. Ett memento. 

I—e. H—r. 
Vilken är gentlemannens kvinnliga 

motsvarighet? Av Louise Bergh. 
Vad Tom sade då Marytie ville fara 

till fredkongressen. 
Skadeglädje. Av En vid vägkanten. 
Hur når människan mänsklighetens 

högsta ideal? 
Vår-Revy hos Vollmers-Meeths. 
Den amerikanska husmodern. II. Av 

Ellen Berner. 
Gallsten. 
Snapshots. Av Gerda M—r. 
I Rosenhof. Av Luise Westkircb. 

Utlandskrönika 
i sammandrag 

Den gångna veckan har känne
tecknats av ett ivrigt ryktessmideri 
om förestående "fredsunderhandlin
gar" mellan Tyskland och Frankri
ke, med den förstnämnda makten 
som inledare. De talrika pressmed
delandena härom hava -emellertid 
alla dementerats. När detta skri-
ves, är frågan fortfarande svävande. 

Vad man vet är ungefär detta: 
Iranska regeringen tillåter ingen 
medling i striden med Tyskland, utan 
kräver en fullständig tysk underkas
telse med ett direkt till Frankrike 
ingivet acceptabelt förslag till upp
görelse. Skadeståndsfrågans lösning 
är. framhålles det nu, emellertid icke 
tillräckligt skäl för en fransk utrym
ning av Ruhr och övriga nybesatta 
tyska områden, utan det måste även 
förefinnas absoluta garantier för 
I rankrikes framtida nationella sä
kerhet — ett mycket omfattande och 
för ockupationens irpprätthållande 
synnerligen välfunnet villkor! 

Att den franska regeringen inner
ligt önskar en snabb "fred" efter des-
Sa riktlinjer är tydligt. Denna fred 
skulle visserligen icke tillföra Frank
rike någon "gloire", vilken frans
männen enligt en gammal myt sko-

® ha en viss faiblesse för, men den 
® ulle betyda en ny triumf över arv-
1 enden, rikligt flödande skade-

ståndsbetalningar och allmän natio-
nell belåtenhet. 

ven de övriga europeiska enten-
na önska ett fredsslut, vis-

;.er ^en något mindre förkrossande 
• n xad Frankrike tillärnar, men 
-3 a så hårt pressande för Tysk-

uppe, att fortleva för att kunna ar
beta av den svindlande stora skuld, 
vari det häftar till ententemakterna 
och -för att vara-en stor marknad, där 
dessa makter kunna göra goda affärs
förtjänster. Vilken utmärkt speku
lation ! 

Detta är vad enteilten önskar och 
hoppas. 

Och vad fruktar den? Ett fort
satt tyskt passivt motstånd och ,än
nu mer, en tysk folkresning. 

Ruhräventyret vållar den franska 
regeringen redan nu oerhörda be
kymmer, vilka måste stegras efter 
han-d som tiden går, besättningskost
naderna göra allt djupare hål i stats
kassan och det till missnöje benägna 
franska folket undanhålles de utlo
vade -stora vinsterna. 

De engelska tidningarna klaga 
överljutt över Ruhrockupationens, 
den tyska depressionens skadliga in
verkan på Englands affärsliv, och 
det gick som en stöt genom hela en
gelska pressen, när de blodiga hän
delserna i Buer utspelades. "Europa 
är förlorat, om -det kommer till ett 
nytt krig". 

Om Tyskland hos sina motstån
dare kunde vänta verklig fred-sbenä-
genhet, en uppriktig önskan om sam
förstånd, skulle d-et givetvis med iver 
söka en uppgörelse, men när det nu 
vet, att en ny fred betyder endast 
fortsatt slaveri och samma förtryck 
och elände, som det prövat på under 
de gångna fredsåren, har det sanner
ligen ingen anledning att känna för
handlingslängtan. 

Möjligt är dock, att tyska regerin
gen framlägger ett fredsförslag, min
dre i hopp om en uppgörelse med 
Frankrike och övriga ententemakter 
än f-ör att visa det egna folket hur 
oförsonlig, hur rovlysten fienden är. 
Sedan kommer frågan hur den tyska 
nationen ställer sig i valet mellan att 
blint uppfylla ententemakternas 
önskningar, i vilka den måste se sin 
egen undergång, eller att lata det 
bliv-a verklighet, som dessa makter 
frukta, och i vilket Tysklands enda 
möjlighet till räddning synes ligga, 
nämligen fortsatt passivt motstånd 
och i nödfall en desperat väpnad res

ning. 

Ett faktum, som man har att räk
na med, är, att den tyska viljan till 
motstånd växer. Högertidningarna 
förorda numera öppet kriget. Inom 
det politiska livet försiggår en all
män rättning åt höger till. Repub
likens aktier äro i sjunkande. 

Tidens ungdom. 
Ett memento. 

^makten 

Wd som möjligt. Icke på något en-
y , åll tala medlidandet, barmhär-

kä m än ni skokär 1 ek en, rätts-

ten^ an U^an överaHt kallsinnighe-
att 'IT ^en s^aSne fienden, lusten 
nade »n^ra ^ollom- Vinningslyst-
tankD ^'eS ^ schack endast av om-
lanf]

en °m den egna fördelen. Tysk

set L-6 
1""01TI's^a sammanbrott, vil 

^ndswJ0! betyda uteblivna skade 
den V "mgar 0°h förlusten av 
affärsl' E ^'r ^nSlands och Italiens 
den 1V oS!l riktiga tyska markna-

skali maSte förhindras. Tyskland 
möjlighet att hålla sig 

Ungdomen är en nations vackraste 
prydnad. 

Att den generation, soon går, satt 
in i världen en sund och frisk av
komma, som i nästa led med ny 
energi, nya krafter och i många fall 
bättre förutsättningar skall fortsätta 
sina fäders verk — däri ligger hela 
utvecklingens hemlighet, med denna 
framtidsutsikt bära generationerna 
hoppfullt livets börda. 

Det finns en sådan kraftfull, skön 
och ädel ungdom också i vår tid. Men 
den har icke sin plats där den skulle 
hava den — i främsta ledet. Undan
trängd, nedtystad av andra tidens 
krafter och toner får den — åtmin
stone skenbart och än så länge —-
sin tillvaro i den frambrytande ge
nerationens andra led. 

I det första står en annan ungdom, 
med andra och helt nya drag, en 
märklig och enastående tidstyp. Det 
är krigsungdomen. 

Kanske ingen tid så långt histo
rien kan överskådas haft att upp
visa dess motstycke. Fostrad, mog
nad, färdig att träda ut i livet under 
de abnorma senaste åtta åren har den 
från början fått en fövänd uppfatt
ning av världen och sig själv. Bland 
all-a de olyckor guldvågen under kri
get -drog över vårt land var icke den 
minsta ungdomens förvildning. 

Må vi söka föreställa oss vilken 
underlig bild av kampen för tillvaron 
de ujnga skulle få, som under krigs
åren trädde ut- i samhället, för att 
utan ansträngningar, utan kunska
per, utan plan och mången gång utan 
ett enda hederligt dagsverke skära 
guld med täljknivar. Över deras 
huvuden rägnade gulaschtidens lätt-
förvärvade guld — detta guld som 
rullade överallt, i affärslivet, på re
staurationer, i hemmen och fortsatte 
att rulla på våra gator och ut över 
hela landet. 

Det blev gräsgott om pängar och 
ont om arbetskraft. På bondgårdar, 
i fiskarstugor, i arbetarehemmen satt 
den vuxna ungdomen overksam. Man 
hade råd att ha sina barn hemma! 

Och de som voro med — vilken 
osann bild av livet fingo de ej. Klä-

I London utarbetar f. n. en enten-
tekonferens svaret till den turkiska 
regeringen pa dess nya fredsförslag. 
De turkiska fordringarna komma en
ligt förljudande att godkännas. Efter 
världskriget var Turkiet krossat, 
uppdelat i intressesfärer mellan en
tentemakterna, ett byte som man i 
lugn och ro tänkte tillgodogöra sig, 
och nu en stormakt, som bjuder hela 

ententen spetsen! 

Från Ryssland meddelas, att Le
nin är hopplöst sjuk. Skall sovjet
republiken överleva hans bortgång.-' 
Man har redan utsett ett triumvirat 
som vid hans död skall övertaga 
makten, men frågan är, om dessa 
män skola lyckas finna stöd hos kom-
munistskarorna, eller om andia pre 

der, föda, nöjen strömmade med pän-
garna ymnigt över deras första stjg 
ute i världen. 

När så det stora ekonomiska bak
slaget kom — vad blev följden? — 
Svaret ligger i det skådespel som 
upprullas å våra gator kväll- och 
nattetid. Där återfinna vi en större 
del av den krigsungdom, som flyk
tat undan ett ärligt arbete, som al
drig disciplinerats till att lära och 
fullfölja något helt. Där fortsät
ter den det nöjesliv i sus och dus, som 
den onda tiden plötsligt avbröt. Den
na ungdom har aldrig lärt att syss
lolöshet är en last och ohöviskhet en 
skam. Vilka 1-ater, vilket språk hos 
dessa knappt mer än halvvuxna flic 
kor och ännu icke manbara ynglin
gar! Såsom djur vandra de omkring 
varandra, blottande sina avsikter med 
en ohöljdhet, -som förskräcker. 

Man varken kan eller vill rulla 
upp ridån fullständigt. Man frågar 
sig i-stället: Varifrån rekryteras des 
sa massor av ungdomar, som driva 
kring på gatorna kväll- o. nattetid? 
Var och hur leva och bo de, varmed 
kläda och livnära de sig, då de icke 
fullgöra ett dagligt arbete? —- Vilka 
föräldrar släppa till sina barn på 
detta sätt — och veta de ens att de 
göra det? — Och om slutligen a-llt 
annat sover, hur kan samhället sova 
tryggt med medvetandet att natt 
efter natt hundra ja kanske tusentals 
ungdomar i sin bästa livskraft van
dra fåfänga och till skräck för sin 
omgivning på den uppenbara las

tens väg. 
Ar d-et verkligen nödvändigt att 

tolerera detta? Kan icke samhället 
organisera ett arbete för alla dessa 
sysslolöisia unga flickor och gossar — 
myndigt gripa in i deras liv, medan 
tid är? De ha dock nätt och jämnt 
begynt tillvaron på egen hand, och 
vi få icke glömma, att de gjort det 
under en i allo abnorm tid, som även 
den bär sin stora skuld till att de 
kommit på sned och spårat ur redan 
i början av livet. 

I—e H—r. 

VilKen är gentle
mannens Kvinn

liga motsva
righet? 

något förslag att komma med? In
sänd då Edra funderingar till redak
tionen —- måhända kan ur en av d-em 
just det ord springa fram, som skall 
rikta vår ordbok med ett nytt och 
välbehövligt bidrag till det speciellt 
kvinnliga ordförråd varpå vårt språk 
ännu är så fattigt. 

Louise Bergh. 

tendenter 
stridig. 

skola göra dem makten 

Polen, Frankrikes med så stor öm
het omhuldade skyddsling, har åter 
gynnats av ambassadörkonferensen 
och tilldelats det tidigare av polska 
trupper med våld annekterade Öst-
galizien. Sovjetryssland, Lithauen 
och Ukraina hava protesterat mot be
slutet. Krigiska förvecklingar äro 
icke uteslutna, säges det. 

Kvinnopressen. 

Den kända danska kvinnopublika
tionen "Tidens Kvinder", som fun
nits till i fyra år, framträder vid in

gången i sitt just nu påbörjade femte 
levnadsår i en ny, ännu ståtligare ge
stalt. Formatet är större, sidan talet 
ökat, utstyrseln mycket vacker och 
innehållet, som alltid, gott och vär
defullt. 

Den gamla "Tidens Kvinder 
sysslade företrädesvis med frågoi, 
sammanhörande med kvinnorörelsen. 
Den nya upprätthåller i full, kanske 
ökad utsträckning denna goda tra
dition, men har utvidgat sitt pro
gram och ägnar därjämte sitt in
tresse åt matlagning, moder o. d. 

Tidningens ledare är samma emi
nenta kraft som tidigare nämligen 
redaktör Thora Daugaard. 

Det manliga idealet för en full
ändad personlighet är gentlemannen. 
Något mera än världsman och något 
annat än aristokrat kan han repre
sentera vilk-en klass som helst, men 
är inom denna en slags dignitär, på 
vilken man ej kan taga miste. En 
gentleman begår aldrig ett misstag 
mot etiketten, aldrig en tadelvärd 
handling mot sina medmänniskor, 
komprometterar aldrig vare sig nå
gon annan -eller sig själv och upp
tager av dagens "les on dits" endast 
sådana saker, vilka, såsom Oscar 
Wilde uttrycker det, öppet kunna 
diskuteras vid ett middagsbord. In
tresserad av allt och påverkad av in
tet är gentlemannen bäraren av man
lighetens förnämsta och vackraste 
egenskaper : ridderlighet, behärsk
ning, taktfullhet, mod, skönhetssin
ne och originalitet. 

Märkvärdigt nog äger språket in
gen motsvarighet för ett liknande 
kvinnligt ideal. Beror detta månne 
på att inga differenser här skulle 
finnas, att kvinnorna skulle sakna en 
elit, som i fulländade kvinnliga egen
skaper kunde mäta sig med gentle
mannen? 

Verkligen icke! Vém har ej på 
sin väg i livet träffat dessa kvinnor 
av en högre typ, som oemotståndligt 
imponera på -sin omgivning, vilkas 
h-ela väsen utstråla ett blidhetens och 
godhetens majestät, för vilket allt 
böjer sig? 

Såsom solar i ett planetsystem be
härska de hela familjer, hela släkter 
med sin vilja och sitt hjärta. När 
de le drar sig allt världens bekym
mer tillbaka, när de fatta en-s hand 
står jorden såsom stilla av ro, när 
de gråta falla deras tårar såsom ett 
varmt uppmjukande och fruktsamt 
regn över allas sinnen. 

Det är för litet att kalla dessa 
kvinnor goda, ty de äro mycket mer. 
Med sin ömhet, sin omtanke, sin fina 
urskiljning, sitt mod att offra allt 
ända intill livet för släkten, sitt al 
drig tröttnande intresse för andras 
väl äro de såsom friska, outsinliga 
källsprång på mänsklighetens väg. 
Allt omkring dem livas av dem, tror 
genom dem, handlar, om också omed
vetet, genom deras inspiration. 

Dessa kvinnor ha i sig fulländat 
några av kvinnlighetens förnämsta 
och vackraste egenskaper: godhet, 
storsinne, glättighet, förtröstan på en 
högre makt, sann heroism inför li
vet och dess växlingar. De existera 
och ha existerat i alla tider, men vill 
man nämna dem med ett gemensamt 
namn saknar språket ord. 

Detta är en brist. Säger man om 
en man att han är en gentleman så 
är därmed allt sagt som behöver sä
gas. Man vet vem han är. Men hur 
skall man med ett enda ord kunna 
namnge den höga och fulländade typ 
av kvinna som i denna jämförelse 
åsyftas? 

Undertecknad vet det icke. Kanske 
att någon av Kv. T:s läsarinnor har 

VadTom sade,då 
Marytie ville fara 

till fredskon
gressen. 

Vi återgiva efter den danska pub
likationen "Tidens Kvinder" följan
de referat av ett tal, som en hol
ländsk bondhustru höll vid den 
kvinnliga fredskongressen i Haag. 
Det är något trohjärtat gott och 
kvinnosolidariskt över det lilla anfö
randet, som våra läsarinnor helt sä
kert skola uppskatta. 

"Kanhända bli ni en smula förvå
nade över att se mig här, mig en en
kel bondhustru. — Vad kan hon väl 
vilja, tänka ni nog. 

Så snart jag fick höra, att ni 
skulle komma hit för att tillsam
mans med Hollands kvinnor få dem 
att handla, som har makten, och 
frälsa världen från det allmänna 
sammanbrott som man har bragt den 
till, då beslöt jag resa till Haag för 
att bringa er en hjärtlig välkomst
hälsning från alla de holländska 
bondkvinnorna. 

Nu då jag står här mitt ibland 
er, förstår jag knappast hur jag ha
de mod att komma hit —- innerst 
inne darrar jag som ett asplöv — 
ty all engelska jag ka-n är den smula, 
som hänger kvar -sedan jag i somras 
var i London och gjorde ost på en 
utställning. Men jag måste säga er, 
hur mycket jag beundrar er för att 
ni trotsat allt besvär och över hav 
ch gränser rest hit- mitt i vintern. 

Men om ni haft svårt att komma hit, 
så har jag haft det i ännu högre 
grad, ty jag har nämligen en man, 
skall ni veta! Och han är inte all
tid en förlustelse. Vilken äktaman 
är väl det? 

Aktamännen äro de samma över 
hela världen, och åtskilliga av dem 
har litet svårt att lära sig den läxan 
att "Det kvinnan vill, det vill Gud". 
Och min Tom satte sig riktigt på 
tvären. Då jag talade om, att jag 
ämnade mig h-it, kommo vi ordentligt 
ihop oss. — "Om jag hade blivit 
tokig? Vad jag hade här att göra? 
Om jag trodde att de fina damerna 
tyckte om att jag blandade mig i 
deras affärer. Och hur skulle jag 
kunna göra mig förstådd? För res
ten kunde vi kvinnor gladeligen över
lämna världsfreden till den präktige 
Lloyd George och hans gelikar." 

Nu är jag inte född i går, så jag 
lät honom hållas. Och han mätte 
mig skäppan full. När han slutligen 
kom till punkt, sade jag: "Sluta nu 
upp med att prata- dumheter. Du 
kan taga skada av det och det tjänar 
rakt ingenting till. Du kan inte hin-
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dra mig. Vi kvinnor ha snart fått 
nog av er manfolksfred, nu vill vi 
åtminstone säga ifrån, hurudan fre
den skall vara efter våra huvuden. 
Sedan kan det ju hända -att pipan 
får ett annat ljud. 

Och vad språket angår — — — 
Ser du, Tom, vi förstå varandra, ty 
vi kvinnor tala mödrarnes Esperan
to! Och ehuru vi komma från mån
ga länder, tala vi varken tyska, en
gelska, franska eller något annat 
främmande språk, som möjligen 
skulle kunna resa en mur emellan 
oss, utan vi tala hjärtats språk, vil
ket förenar oss och låter oss känna 
oss som ett enda väsende. 

Yi äro raeens mödrar, och vår en
da önskan är att taga vara på dem, 
som skola utgöra den nästa genera
tionen. Nå gra av oss måste giva 
dem livet, och alla känna vi det som 
en plikt att värna om dem och leda 
dem från vaggan och vidare ut i li
vet. Yi känna oss mogna nog att 
taga/saken i egna händer. Låt man
folken hålla konferenser — mel
lan luncher och golvpartier — låt 
dem resa stenar på okända soldaters 
gravar ooh hänga utmärkelsetecken 
på kända soldaters bröst. Under ti
den skola vi kvinnor söka att finna 
varandra, och när så skett, skola vi 
nog också finna en väg ut ur värl
dens svårigheter. 

Tom gjorde av alla krafter narr 
av mig. Han kallade oss en flock 
kacklande köns. 

— Käre, sade jag, du glömmer, att 
även om hönsen kackla, så är det 
ändå de som lägga äggen. Yad gör 
tuppen under tiden? Han tara gal 
sitt högmodiga, tomma "Kuckeliku". 
När ni män endast med halv kraft 
arbeta för fredssaken, äro vi kvin
nor tvungna att styra om att även 
den andra hälften av arbetet blir 
gjord. 

När jag tänker på vad det blivit 
av mina stackars gossar under de 
fruktansvärda mobiliseringsåren och 
på vad kriget kan hava förbrutit 
mot edra söner uppröres jag i mitt 
hjärta, och jag blir så gränslöst be-
drövad, ty nu när vi fått våra gos
sar hem igen, måste allt vårt arbete 
för dem göras om. 

Yi badade deras små kroppar den 
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gången de voro små barn i vår vård, 
nu måste vi tvätta deras sinnen rena. 
Helt rena från all den smuts, som 
kriget fläckat dem med. Yi måste 
börja alldeles från början igen. Ge 
dem en moralisk ryggrad. Det är 
ingen lätt uppgift våra män lagt på 
oss. Yi begära, att våra döttrar, 
när de en gång bliva mödrar, för
skonas från den. Yi kunna hindra 
krigets skändlighet. Yi kunna det. 
om varenda moder, kom ihåg varen
da moder i hela världen lär sig att 
säga lösenordet och stå fast vid del: 
"Jag ger icke mina söner till detta! 
Aldrig!" 

Det hela synes så naturligt och 
enkelt. Varför skulle det icke vara 
möjligt? Jag hoppas av allt mitt 
hjärta, att dessa dagars arbete icke 
skall vara förgäves! Jag tvivlar icke. 
Jag hyser tillit till er, i synnerhet 
till er miss Addams*. Jag har hört 
att ni av egen vilja' gjort er till en 
mor för de olyckliga i ert land. Ni 
måste då också vara den rätta här. 
Allt nytt såsom kvinnornas fredisar-
bete behöver goda människors be
skydd. Ännu en gång tackar jag er 
av hela mitt hjärta för att ni kom
mit hit. 

Jag själv kom ôom en enkel bond
hustru, och jag kan inte deltaga i 
det riktiga arbetet, men jag reser till
baka till Tom, till mina gossar och 
min ost som en lyckligare kvinna än 
jag kom, ty jag vet, att även om 
framgången icke genast skönjes, så 
är det dock kvinnor, som bygga på 
den bro, vilken en gång iskall förena 
mänskligheten. 

Och därmed farväl, mina damer, 
och må lyckan följa eder! 

Lyckan följe eder! 

Vår-revy 

hos Vollmers-Meeths. 

Om det rådde minsta tvivel om var 
damvärlden har sitt hjärta och sin 
själ blev detta fullständigt skingrat 
på Vollmers-Meeths stora vår-revy 
av moder den 21 dennes. Tillström
ningen var så stark att en politiskt 
intresserad dam föreslog att man, för 
att få ett gott resultat, borde arran
gera politiska möten i samband med 
mannekänguppvisningar. Redan 
utanför det stora varuhuset syntes en 
aktningsvärd kö, som med intresse 
åsåg hur bilarna körde fram den ele
ganta dampublik, som skulle bevista 
denna vår stads mondäna och så po
pulär vordna föreställning ur mo
dets värld. 

Helhetsintrycket blev att vårsäson
gen har mycket vackra modeller att 
bjuda på, verkligt eleganta dräkter, 
klädningar och aftontoaletter i char
manta färger, där gult, brunt, grönt, 
en rikedom av utsökta broderier och 
kompositioner av de ultramoderna 
orientaliska stoffernas avgjort domi
nerade. Ett flertal av de vackra 
modellerna framkallade kraftiga 
applåder från den stundom i extas 
fallna publiken. 

Jolly. 
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Hur når en människa 

mänsklighetens högsta ideal? 

* Amerikanskan Jane Addams, presi

dent för den internationella kvinnofreds-
ligan. 

De moraliska olikheterna förbliva 
ständigt och orubbligt de samma, 
ehuru vi ofta nog äro ur stånd att 
särskilja dem. Rätt och orätt äro 
motsatta och skilda ting. Vi kanske 
ofta ej kunna säga varför eller på 
vad sätt detta är gott och detta är 
ont; vi kunna kanske t. o. m. för
växla dem. Men i livets allvar
liga prövningsstunder komma, de förr 
eller senare att stå i bestämd oppo
sition mot varandra, då de var å sin 
sida uppenbara sin rätta karaktär. 

Det måste erkännas, att den för
nämsta svårigheten, då det gäller att 
bilda sig ett sunt, moraliskt omdöme 
ligger hos oss själva. Vi ha svårt 
att skilja mellan gott och ont, emedan 
vårt samvete är sovande eller fördär
vat av egennytta, lidelser eller brist 
på fostran. Eller vi sakna sedligt 
allvar i förening med en fast vilja att 
följa det högsta ljus, som uppenba
rat sig för oss. 

Ty de sedliga förmögenheterna, 
liksom de fysiska krafterna, försva
gas genom brist på övning. Den som 
inte vill, kommer snart därhän, att 
han inte kan se, vad som är gott och 
efterfölja det. Vi kunna tillägga, 
att människor kanske kunna se 
klart vad som är rätt och riktigt in
om vissa områden i livet och göra 
det också, beredvilligt och med själv
uppoffring, under det deras moralis
ka uppfattning synes vara förunder
ligt slapp i andra fall. 

Moraliska tragedier. 

Detta är den homliga orsaken til1 

mången moralisk tragedi, som synes 
oförklarlig för en mans förtrognaste-
vänner och märkvärdigast av allt för 
mannen själv också. Han kan vara 
hederlig i affärer, visa ädelmod i 
umgänget mied människor ooh likväl 
hela tiden vara offer för en låg li
delse, som fördärvar hela hans ka
raktär. Då begäret får makt med 
h oinom, frågar han ej efter någon 
lag, utan lyder blint sina lustar, tills 
de ödelagt hans liv. 

Få människor ha en allsidig mo
ralisk syn, och det är inte heller mån
ga, som handla i full överensstäm
melse med allt, som de veta vara rätt 
och gott och ädelt. Det är klokt, om 
vi räkna med dessa fakta, som ofta 
förorsaka så mycket förvirring, då 
det gäller att fälla ett sedligt omdö
me. Om vi en gång kommit under
lund med förhållandet genom egen 
erfarenhet, skola vi vinnlägga oss om 
att fostra vår sedliga uppfattning 
och tukta var vilja till allt ivrigare 
ansträngningar att lyda den högsta 
lag, som blivit uppenbarad för oss. 

Det är visst inte säkert, att man le
ver ett fullkomligare liv, därför att 
man har sedliga ideal. I så fall 
skulle moralpredikanterna alltid vara 
dygdiga och kunskap skulle vara det 
samma som rättfärdighet. Och ändå 
är vikten av en rätt moralisk mått
stock uppenbar. Ehuru vi ej våga 
påstå, att vi ej kunna annat än lyc
kas i vår strävan efter rättfärdighet, 
då vi äga den, så måste vi dock miss
lyckas utan en sådan måttstock. Den 
ger en fast utgångspunkt för våra 
ansträngningar, den sporrar vår vil
ja, fängslar oss ofta genom sin skön
het och lockar oss genom löftet om 
belöning för visad trohet. Men myc
ket mer kan den inte göra. 

Ett rättfärdigt liv och etiska ideal. 

Detta är en etisk snarare än en re
ligiös tidsålder. Många erkänna 
rättfärdigheten som en plikt, under 
det de betvivla, om ej rent av för
neka, tillvaron av ett högre liv och 
dess fordringar. För dem är religio
nen på sin höjd grundad på hypote
ser. Men de förneka ej de sedliga 
idealen och vår plikt att rätta vå
ra liv efter den uppfattning de giva. 
De medgiva att vi måste, om vi vilja 
leva ett värdigt liv, följa det högsta, 
rättaste, bästa föredöme vi känna 
till. Men är det ej ett faktum, att de 
som äro trognast i denna strävan, få 
mest känna sin oförmåga och sina 
brister? Detta är de människor, som 
fått svårast smaka på nederlagets 
bitterhet. Själva högheten av deras 
ideal gör deras förnedring så mycket 
djupare. Här ligger antagligen hem
ligheten till den vitt utbredda sed
liga pessimism, som kan upptäckas 
hos många av vår tids bästa män och 
kvinnor. De förtvivla på grund av 
den tragiska dissonansen mellan de
ras ideal och deras erfarenhet. 

Kristendomen som en kraftkälla. 

Pessimism har alltid blivit en följd 
varhälst etik och religion blivit skil
da från varandra. Sedelärarne i det 
gamla Grekland ooh Rom visa detta 
drag gemensamt med vår tids repre
sentanter. Men skulle det inte kun
na hända att de med religionen ej 
endast skulle varit lika olyckliga 
utan kanske t. o. m. mera? Detta 
har försäkrats ofta nog. Och då det 
varit fråga om att gå till rätta med 
kristendomen, så har Nietsche inte 
varit den ende författare, som ankla
gat religionen för att förvärra i stäl
let för att förbättra människans 
sorgliga tillstånd genom att ingjuta 
den trälaktiga fruktans dödliga gift 
i hennes sinne. 

YVY, YVY du är 

vorden 
bästa tvålem uti 

Norden! 

AKTIEBOLAGET YVY -FABRIKEN, 
YSTAD. 

Ett pnket Rinso 
och en balja ljumt 
vatten är allt 
som behövs 
för veckans 
tviitt. 

mLL.* . . . .  

aäiid/Kusiuds mâ â un. 

Eleganta manieureiuiep 

til) fördelaktigaste priser 
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Men faktum är, att de kristna se
debuden aldrig äro blotta ord. Kris
tendomens sedliga ideal är alltid 
identiskt med en person, vars vilja, 
det är ett uttryck för, och Han åläg
ger aldrig människor en plikt utan 
att uppmuntra dem som påtaga sig 
den genom sitt eget exempel och ge
nom kraften av sitt eget liv. I Hans 
ljus se människorna klart det oändli
ga avståndet mellan gott och ont, 
sanning och lögn. 

Kristendomen höjer våra sedliga 
förebilder till ett högre plan än an
dra religioner, under det den samti
digt erbjuder alla, som tillägna sig 
dem, kraft att nå mänsklighetens 
högsta ideal. Ingen annan religion 
gör anspråk på att kunna göra. detta. 
Det är något, som bör prövas i prak
tiken, innan sanningen av den krist
na religionens vittnesbörd om sig 
själv kan förnekas eller erkännas. 

The Times. 

Skadeglädje. 
Jag minns ej vilken filosof det är 

som säger att han som rättesnöre för 
sitt handlande vid olika situationer 
i livet alltid ställer den frågan till 
sig: Hur skulle Kristus gjort? 

En människa, som kommit där
hän, skall aldrig kunna hängiva sig 
åt skadeglädjens lumpna njutning. 
Bland allt som bidrager att förbittra 
människornas inbördes liv blottar det 
leende vi le, den tillfredsställelse vi 
känna inför en annan människas 
olycka något av det lägsta och fu
laste i vårt väsen. 

Vi borde icke vara skadeglada. 
Detta ej allenast för den etiska si
dan av saken utan även av ren själv
bevarelseinstinkt. Ty skadeglädje 
hämnar sig. Vid otaliga tillfällen 
tycker sig åtminstone undertecknad 
ha märkt att det liksom står någon 
i kulisserna till jordens stora och 
brokiga scen, som passar på hur vi 
sköta oss och som ger oss läxor och 
bakläxor i oändlighet. Och det ser 
icke ut som om denna någon tyckte 
om, ifall vi skratta av glädje, då 
det går någon illa. Lika litet soin 
en direktör på en vanlig liten scen 
tycker om att hans sujetter finna sin 
största glädje i att det går galet för 
någon av kollegerna. Ty då går det 
ju också galet med hans teater! 

Därför när vi skratta som bäst och 
' more" oss över andras fel och dår
skaper är det som vi därmed kränkte 
någon osynlig, i det tysta observe-

Det är onödigt att koka klan. « 
à. uçrrta 
om man använder Rinso r 
lägga kläderna i blöt i 
lösning över natten och " , 0-
skölja dem väl morgonen dn, p°ä m-1"' 
dc rena och snövita. E„das t  

sigaste ställena behöv', 2"'" 
gas lätt mellan hàndîî?,«" 

Pä grund nv  <|ess  # .  
™j»M lockar R|n(0  

u" 
själv bokstavligen i,t « 8  

scn ll,nn koknfng ochT' 
gnuggning. u la" 

Det reducerar arbete, til, 
•let minsta möjliga och 

sparar bränsle 

I Rinso 
SUNLIGHT SÄPTVil AK Tit BOLAG. GOT«^ 

•5 öre 
per pake« 

Vill Ni 
Àl bli vacker? 

Den tvål, som ger den vack-
T « i r\ •• ras!,e hyn' iT 0vicula fe) 
fval. Den ar tillverkad efter beprövad 
skönhetsrecept och innehåller bland an 
dra skönhetsmedel även äggula, läkarnes 
tramsta medel för hudens försköning 

Vill Ni bli vacker så köp därför 
F. PAULl'S 

Ovicula (ägg) Tvål 
Användes av våra vackraste skådespelerskor 

En Hatt av 

"Wilkes" fabrikat 

är det stilfullaste för en herre, 

Från modevärlden. 
Varje dam, som intresserar sig för 

de sista nyheterna i garneringsartik
lar bör ej underlåta att se Grillblads 
eleganta urval. Denna säsong erbju
der tillfälle till variation i betydligt 

högre grad än hittills. Högmodet år 
sålunda: 

Garneringsspännen i såväl galant 
celluloid, metall, stenkol, som snör-
makeri, alla i mycket smakfulla ta; 
çons. Säsongens stora, nyheter i 
guld-, silver- och stålbårder, silkebar-
der, spetsar och volanger, su e-, 
pärl- och paljettmotiv, sista ny he J 
skärp, sidenband. Enormt rikhal ig 
urval crêpe georgette och chiffon i 
mycket låga -priser. Eleganta n;\ e 

ter i hårprydnader m. m. 

Olika 

å/crmsieratbef&1 

alltid färdiga, i sm akfullt utföra^ 

°l/asa ^Blomsterhandel 

Storgatan 31- Tel- 4314, 
10365' 

rande makt. Vi se ej a-tt en 

sträckes fram ur kulisserna 
• tut «tratiel-

stå ingenting förrän vi la™ 
En vid vägkant 

, i ; Amerik" 
Skilsmässornas antal - ^ 

befinner sig i ett oavbrutet stv ^ 

I Chicago avkunnades föri1 e..j;or, 
icke mindre än 10,000 ski su 
Det är huvudsakligen ungd° 

par, som låta skilja sig. 

Konstflitens Flossamatta 
Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt billig-

Mattan für det burgna, välombonade, med kulltiverad smak inredda hemwg* 

JALONSTFLITEJSr Göteborg 3' 

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

Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 

tS— s8ndaB kL 1; 
Mi,r' Billighetsföreställuiug: 

Bajadären 
KL 7,30: 

l o r e n s  b e r g s t e a t e r n  

Varje afton kl. 8: 

Brev utländska frimärken. 

FOLKTEATERN. 
jlarie Bebådelsedag ocli söndag kl. 1,30 

Billigfcétsmatiné : 

Fröken Renées kärleksäventyr. 

Varje afton kl. 8 :  

Spel Ut. 

HEHMMEETHSAB. 

Nya Teatern. 

Marie Bebådelsedag och söndag kl. 1,30 
*j8r sista gångerna Billighetsmatiné : 

Barken Margareta. 
Varje afton; t. o. ra. måndag kl. 8: 

Hotel I råttan. 

ULLA TEATERN. 
Marie Bebådelsedag och söndag kl. 1,30 

Mâtiné för sista gångerna: 
Den 27 Augusti. 

Marie Bebådelsedag och Söndag kl. 7 och 9 : 

Hemslavinnor. 
Andra dagar kl. 8: Samma pjes. 

Babyutstyrslar 

Nyaste modeller. Alla prislägen. 

Linneutstyrseln 
Kungsgatan 48. Göteborg. 

QjW . DETAtj 
ö. Hamng. 81.1 tr. 

IN-IABg 
Uppritade & 

påbörjade 
Vi'varor 

r U t S ta 

av 

H A T T A R  

och 

K O N F E K T I O N  

Den amerikanska hus

modern. 
Hur hon reder upp sitt arbete. 

Av Ellen Berner. 

II. 
Där finns den vita gröten, 

kokt av mycket fina vetegryn, 
"Cream of wheat", där finns 
den ändå förnämligare farinagröten, 
där veteskalets glutenkorn särskilt 
tillvaratagits, och som därför utgör 
småbarnens värdefullaste föda. Där 
finns de på en plåtskiva gräddade 
tunna pannkakor, vilkas mjöl köpes 
färdigblandat med torrmjölk och 
jäspulver så att endast vatten behöver 
tillsättas, och som äro så mycket lätt-
smältare än den tunga och långsam
ma ugnspannkakan eller de tidsödan
de plättarna. Där finns utan någon 
tillagning alls eller ens uppvärmning 
det ångsprängda, luftiga, hela vete
kornet, "puffed wheat", som i likhet 
med "puffed rice" ätes med mjölk. 
Där finns "shredded wheat", som är 
grahammjöl, utbakat i mycket tun
na trådar, sammanhållna genom 
torkning till lämpliga, avklippta por
tioner. Sedan kommer majsen i form 
av sköna flingor, vackert brunrosta-
de, "Rousted cornflakes", eller det 
helsprängda majskornet, "popcorn", 
som överstänkt med några droppar 
smält smör är alla barns förtjusning, 
och, liksom alla torra ceralier, en ut
märkt tuggövning för tändernas 

hälsa. 

MERKUR-WALEN 
är enastående för 

fintvätt. 

Varför har ej Sverige åtminstone 
det fina vetegrynet, färdigkokat 
vatten på 5—10 min.? Borde utgöra 
en god omväxling till det pressade 
havregrynet, som ändå alltid fordrar 
längre koktid för att bliva fullt 
smakligt. 

Brödet behöver den tjänarinnelösa 
husmodern ej gå ut efter. Det, lik
som alla. andra varor, sändes till 
hennes köksdörr och användes helst 
en dag gammalt. Vill hon ha färskt 
bröd till sin frukost bakar hon det 
själv med jäspulver i form av mycket 
små bullar som blott taga några få 
minuters gräddning. Har huset god 
råd, serverar hon även bräckt sid^ 
fläsk (bacon) och ägg, båda lika 
kvickt lagade. 

Den andra, frukosten, lunchen, är 
ett mål, varierande från arbetarens 
och kontorsflickans smörgåspaket 
till hotellgästernas många rätter, 
men i regel tar nog medelklassens 
husmor saken lätt och serverar mid
dagsrester, antingen uppvärmda eller 
i den ännu bekvämare och mycket 
brukliga formen av ka.lla "sallader' . 
I en sådan kan läggas allt möjligt 
av kött, fisk, grönsaker eller frukt, 
tillsatta med passande såser, som of
ta köpas färdiga. Med bröd, smör, 
kanske även en liten bit ost och en 

god. het kopp kaffe, blir det ett 
nu eket tillfredsställande mål, vars 
tillberedelse icke kostat många minu
ter. 

Till den sena middagen eller 
k\ ällsmalet kommer gärna steken, 
men icke en långsam ugnsstek utan 
som en tjock skiva, skuren och så
gad tvärs över läggsteken och stekt 

stekpanna under lock eller rostad 
under gaslågorna i den nedre ugnen, 
en procedur som ej tar mer än 2<> 
mm. och lämnar en saftig, aromrik 
kötträtt. Potatisen kommer gärna 
som puré. De kokta grönsakerna en
dast överhällas med en skvätt gräd
de. Nationaldesserten är fruktpajen, 
som kan göras för flera dagar på 
en gång, eller köpas färdig hos när
maste bagare. 

När därtill kommer, att husmo
dern medelst telefonen står i stund
lig förbindelse med stadens bodar 
som alltid ha bud färdiga att effek
tuera en order till köksdörren, se vi 
att hennes egentliga arbete som hus
hållerska icke blir så överväldigan
de. Visserligen kommer även den 
dagliga smårengöringen av de ge
mensamma rummen på hennes lott, 
men som hon, så snart hemmet kan 
bestå det, får hjälp av den grundli 
ga veckorengörerskan, tar det blott 
några minuter att överfara mattorna 
med rullborsten och möblerna med 
den fuktade dammklut.en. Finnas 
skolbarn i familjen, få de vid hem
komsten, som en nyttig omväxling 
ta itu med diskhögen i köksvrån, var
vid närvaron av rinnande hett vat
ten, som finns i nästan alla hus, 
högst betydligt underlättar uppgif
ten. 

Nu komma vi till den persom, som, 
näst husmodern själv, löst tjänarin-
nefrågan i U. S. A., nämligen dag-
och tiimlönerskan. Hon är oftast "a 
colored woman", en färgad kvinna, 
d. v. s. en negress. Hon är antin
gen icke gift, eller hennes barn upp
vuxna nog att reda sig själva under 
de timmar hon är borta. Hennes 
bidrag till husekonomien äro högst 
betydliga. I regel får hon 50 cents 

FOR AKTA 

DRICK 

allra Jrämsfa 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

i timmen för tvätt och husrengörings
arbete, något mindre för lättare 
hjälpslag. För veckotvättdagen på 
8 tim. i varje familj som tingat hen
ne, får hon alltså 4 dollars plus spår
vagnspengar. Hon gör även då det 
mesta av strykningen, men lämnar 
resten åt frun, om hon ej hinner med 
det utan övertidsbetalning. Behöves 
hon ej hemma, kan hon sedan gå och 
laga till middagen hos en annan fa
milj som därför ger henne 8—10 
dollars i veckan och middagsmålet. 
Vill hon ej tvätta varje dag, tar hon 
veckorengörningen av ett hus som, 
allt efter storlek och tid ger henne 
2—4 dollars plus lunchmålet. 

Denna hjälpkvinna är aldrig en 
tillfällighet, utan kommer regelbun
det på bestämda tider och förvärvar 
sig vanligen så stort förtroende, att 
husmodern kan lämna henne ensam 
i huset och gå ut för inköp eller 
en fridag. 

Naturligtvis är det många famil
jer som icke kunna betala en så pass 
dyr hjälp, men de höra icke då till 
den stora, välbärgade medelklass, 
som fordom hade en eller två fasta 
tjänarinnor. T kroppsarbetarvärlden 
får här som överallt, husmodern "allt 
bestyra". 

Ett annat sätt att lösa tjänarinne-
frågan, varav den högre medelklas
sen och småmiljonärerna begagna 
sig i växande grad, är att flytta till 

ett familjehotell. Under kriget, då 
immigrantströmmen förtunnades, lär 

omöjligheten att få vältränade tjäna

rinnor ha tvungit en mängd rika fa
miljer att överge sina stora villor 
och nöja sig med en mer eller mindre 

knapphändig hotellvåning. Fruarna 
ha då fått hela förmiddagen så 

blankt ledig, att inte ens bodgåendet 

kunde hjälpa dem över den, utan 
fruntimmersspelklubben 1—5 höll 

sitt triumferande intåg över allt lan
det. I tiotusental i en enda stad 
sitta nu fina, väluppfostrade "ladies" 
spikade fast vid sitt spelbord, jag 
tror, för många de flesta dagar i 
veckan, under den tid på dagen, då 
solen är uppe och deras män ha som 
mest bråttom att tjäna ihop till spel
pengarne. Och från hotellens källar
våningar väller varje kväll ut en 

A.-B. 

Ucrbil» SMiii. 
Kungsgatan 4 5 .  

Rikt urval. 
Telefon 1900. 

Billigaste priser 

I i U V L I G  och I N T R E S S A N T  

F Ä R S K A  
N Y H E T E R .  

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

GÖTEBORGS 
MORGONPOSf 

Den största 
morgon tidningen 

Nordlöfs Handsydda 
Skodon 

Kungsgatan 20, 

i nya modeller 
till låga priser. 

Kerstin Lindahb 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas l 

LUX KRYMPER EJ YLLE 
Mjuka, ulliga plagg såsom strumpor, barnmössor, 

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

hålla sin ursprungliga mjukhet och krympa icke om 

de tvättas med LUX. Det Jr 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 i  e n d a s t  i  p a k e t .  

SUNLIGHT SÄPTVÅL AB- GÖTEBORG 
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(Med ensamrätt för Sverige. Efter

tryck ej tillåtet). 

/ Rosenhof. 
°̂mn av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

Hc 
17. 

011 måste ha geni, måste kunna 

^v
ttl*>0nera originella kostymer, och 

11 ^aia chic, så att hon kan ex-
<la dem som modell för 

"am kundkrets 
Bam." 

en för 
verkligen högför-

°ch dä 
Pä Lis 

yid såg han betydelsefullt 

Bf-z oPù genom s'n fönsterglaspince-

anta»! LlSa lät sin el,:ganta fiSur 

Ht ^ ^nnehållningen, och såg 

jiist t'6-1 aRriifik modedocka, som 
v0eh " Der Ur blltiksfönstret. 

''r ^et tredje, fröken Lip 
lra V1ktigaste, att, om ja^ 
ådan dam, hon icke vore i 

f rt. det all 
'innit 

*tând att 1» Hl® 
da« drrma mig i sticket en vac-

Ut<1Q att hol h"U ™kelt Så sin vii& 
v°re så att säga engage

rad på livstid, haha! t. ex. genom 

ett giftermålskontrakt. 
Lisa fann också denna herr Mey

ers idé storartad. Hon tyckte, att en 
dam i konfektionsbranchen icke kun
de drömma sig något mera tilltalan
de än att göra utkast till ovanliga 

och originella kostymer; tillskära 

dem och sedan exponera dem som mo

dell. I ivern började hon t. o. m. 
göra utkast till ett par dräkter som 

hon redan sett i drömmen. Hon ha
de en utpräglad smak och beklagade 

livligt att direktricen hos Sommer & 
Müller icke gav henne så fri hand, 

som hon önskade. 
Emanuel Meyer, som aldrig över

ilade sig, tog nu sin tillflykt till ett 

par urkomiska små historier. Kort 
innan Lisas väg vek av till Josen

hof. skakade de hand till avsked och 
hau tryckte hennes hand särdeles 

hjärtligt, . 
"Adjö, fröken Lippert, vi rakas 

igen! Och tänk emellanåt en smula 

på min lilla framtidsplan. Och di

skret, om jag får be. 
Då Lisa kom in i Rosenhof, sag 

hon fönstren till familjens rum re
dan upplysta. I köket slamrade 

modern med' grytorna, och hennes 

stämma blandade sig med barnens 

röster till ett väsen, som var mera 
muntert än melodiskt. Lisa glän

tade på dörren — för att låta mo
dern märka, att hon var hemma. Lik 
en vision såg hon vid skenet av den 
lilla fotogénlampan hela familjen, 

som satt, låg, hukade sig eller stod 

och hängde, alla friska och rödblom-
miga av sol och luft, alla med ögo
nen hungrigt spända på husmodern, 
som lik en fältherre dirigerade sina 

trupper, sina stekpannor och kastrul

ler, och med opartisk rättvisa lade 

för var och en deras kvällsvard. I 
den halmflätade stolen vid bordsän
dan satt Palle, de styva underbenen 
lågo vikta tillbaka under stolsitsen. 

Han åt redan: Bröd, smör, leverkorv, 

en stånka bier stod framför hans 

tallrik. För de övriga fräste mun
tert ett helt berg potatis och lök i 

stekpannan, uppblandat med några 
fläsktärningar. Berta Ladewisch 
hade vikit upp sin söndagsklädning 

och värmde mjölk åt barnen. Till 
och med hennes man såg inte allde 

les så sur ut som vanligt. Den duk
tiga svärmodern hade verkligen lyc

kats få plats åt honom i en skrädda
reverkstad. Mor Lipperts ansikte 

med äppelröda kinder av vårluften 
och belyst av den fladdrande risel

den i spiseln, nickade vänligt åt den 

äldsta dottern. 
"Ja, Lisa min, det är bra, jag 

kommer strax med maten. Det var 

så skönt där ute. Du ska' få se nä
sta söndag lagar jag mat i stugan." 

Lisade nickade endast och gick 

förbi dörren in i sin kammare. Hur 
sorglösa och muntra de alla voro 
därinne! Nåja, de strävade ju ej upp

åt. Togo dagen som den kom. In
gen tog framtiden så tungt som hon, 
Lisa. Där var nu Dora, bara 19 år. 
och med sin pojke. Lisa hade varit 

nästan sjuk av sorg och skam över 
sin unga systers felsteg, men modern 

tog det lätt. Till och med i dag hade 
Doras fästman, soldaten, varit i kö
ket; åtminstone trodde sig Lisa i 
virrvarret där inne ha sett blanka 
uniformsknappar. Han gifte sig nog 

med Dora en gång. menade mor Lip
pert. — Gifta sig! En sådan där 
pojke, beväring! Och när bevärings
åren voro slut, vad var han då? En 

tarvlig fabriksarbetare med jämmer

lig lön. Men modern talade om sa
ken, som om ett sådant: giftermål vo
re en lycka, och Dora strålade av 

livsfröjd. Och hos henne, Lisa, som 
knogade plikttroget och flitigt, låg 

hjärtat som en sten i bröstet. Även 
om Emanuel Meyer skulle besluta 
sig för att fria — lätt bleve det inte 

att leva tillsammans med honom ett 
helt liv, då redan några få timmar 
av hans sällskap gjorde henne trött, 
dödstrött. Eller kunde man kanske 

vänja sig, dag efter dag, så att det 
bleve uthärdligt. Men inte gjorde 

den tanken henne lycklig — lyck
lig som systrarna. Och så var där 

också något annat, som retade och 
förbittrade henne, någonting, som 
egentligen var henne alldeles likgil
tigt, något, som hon aldrig trott 
kunde störa hennes jämnvikt, och 
ändå stack det, stack som ett törne. 
Mitt ibland alla de komiska gestalter 
som Emanuel Meyer genom sina hi

storier framlockat för hennes inre 
öga, såg hon ständigt Paul Wiep-

randt med Svarta Julia under ar 

men. 
Hon hade kastat bort ur sitt liv 

denna lekkamrat från barndomen 

liksom alla sina övriga barndomsbe-

kanta, då hon kände sig ha vuxit 
över dem alla. Hon ville ha det så, 

att han skulle gå förbi henne utan 

att hälsa, men att han just framför 
hennes ögon bjöd Julia armen! Detta 

kändes som ett slag i ansiktet, det 

var en förolämpning, ett vanhelgan
de av det förflutna, detta förflutna, 

som ju egentligen låg i graven. Men 
gravar äro heliga; dem får man icke 
skända. Hon gömde på vackra min
nen. Under valnötsträdet därute pä 
Rosenhof hade han viskat hjärtevar-
ma ord, då solen sjunkit och fläder
mössen togo svalornas plats. Ord, 
otympliga, och tunga, men sprungna 
ur en ung, skygg känsla; ord som 
ingenting sade. men betydde allt, ord 
som jagat, blodet brännande upp i 

kinderna, hett av lycka och blyghet. 
Men denna barnadröm var drömd till 

slut, Lisa jagade uppåt, men Pauls 
väg förde utför, sedan han haft sin 

strid med fadern. Men denna efter-

träderska! Åh, det var den bittraste 

förödmjukelse för Lisas självkänsla. 

I uppflammande vrede öppnade hon 

häftigt en låst byrålåda, tog ut en 
liten ask, och därur en fotografi av 
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dra mig. Vi kvinnor ha snart fått 
nog av er manfolksfred, nu vill vi 
åtminstone säga ifrån, hurudan fre
den skall vara efter våra huvuden. 
Sedan kan det ju hända -att pipan 
får ett annat ljud. 

Och vad språket angår — — — 
Ser du, Tom, vi förstå varandra, ty 
vi kvinnor tala mödrarnes Esperan
to! Och ehuru vi komma från mån
ga länder, tala vi varken tyska, en
gelska, franska eller något annat 
främmande språk, som möjligen 
skulle kunna resa en mur emellan 
oss, utan vi tala hjärtats språk, vil
ket förenar oss och låter oss känna 
oss som ett enda väsende. 

Yi äro raeens mödrar, och vår en
da önskan är att taga vara på dem, 
som skola utgöra den nästa genera
tionen. Nå gra av oss måste giva 
dem livet, och alla känna vi det som 
en plikt att värna om dem och leda 
dem från vaggan och vidare ut i li
vet. Yi känna oss mogna nog att 
taga/saken i egna händer. Låt man
folken hålla konferenser — mel
lan luncher och golvpartier — låt 
dem resa stenar på okända soldaters 
gravar ooh hänga utmärkelsetecken 
på kända soldaters bröst. Under ti
den skola vi kvinnor söka att finna 
varandra, och när så skett, skola vi 
nog också finna en väg ut ur värl
dens svårigheter. 

Tom gjorde av alla krafter narr 
av mig. Han kallade oss en flock 
kacklande köns. 

— Käre, sade jag, du glömmer, att 
även om hönsen kackla, så är det 
ändå de som lägga äggen. Yad gör 
tuppen under tiden? Han tara gal 
sitt högmodiga, tomma "Kuckeliku". 
När ni män endast med halv kraft 
arbeta för fredssaken, äro vi kvin
nor tvungna att styra om att även 
den andra hälften av arbetet blir 
gjord. 

När jag tänker på vad det blivit 
av mina stackars gossar under de 
fruktansvärda mobiliseringsåren och 
på vad kriget kan hava förbrutit 
mot edra söner uppröres jag i mitt 
hjärta, och jag blir så gränslöst be-
drövad, ty nu när vi fått våra gos
sar hem igen, måste allt vårt arbete 
för dem göras om. 

Yi badade deras små kroppar den 
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gången de voro små barn i vår vård, 
nu måste vi tvätta deras sinnen rena. 
Helt rena från all den smuts, som 
kriget fläckat dem med. Yi måste 
börja alldeles från början igen. Ge 
dem en moralisk ryggrad. Det är 
ingen lätt uppgift våra män lagt på 
oss. Yi begära, att våra döttrar, 
när de en gång bliva mödrar, för
skonas från den. Yi kunna hindra 
krigets skändlighet. Yi kunna det. 
om varenda moder, kom ihåg varen
da moder i hela världen lär sig att 
säga lösenordet och stå fast vid del: 
"Jag ger icke mina söner till detta! 
Aldrig!" 

Det hela synes så naturligt och 
enkelt. Varför skulle det icke vara 
möjligt? Jag hoppas av allt mitt 
hjärta, att dessa dagars arbete icke 
skall vara förgäves! Jag tvivlar icke. 
Jag hyser tillit till er, i synnerhet 
till er miss Addams*. Jag har hört 
att ni av egen vilja' gjort er till en 
mor för de olyckliga i ert land. Ni 
måste då också vara den rätta här. 
Allt nytt såsom kvinnornas fredisar-
bete behöver goda människors be
skydd. Ännu en gång tackar jag er 
av hela mitt hjärta för att ni kom
mit hit. 

Jag själv kom ôom en enkel bond
hustru, och jag kan inte deltaga i 
det riktiga arbetet, men jag reser till
baka till Tom, till mina gossar och 
min ost som en lyckligare kvinna än 
jag kom, ty jag vet, att även om 
framgången icke genast skönjes, så 
är det dock kvinnor, som bygga på 
den bro, vilken en gång iskall förena 
mänskligheten. 

Och därmed farväl, mina damer, 
och må lyckan följa eder! 

Lyckan följe eder! 

Vår-revy 

hos Vollmers-Meeths. 

Om det rådde minsta tvivel om var 
damvärlden har sitt hjärta och sin 
själ blev detta fullständigt skingrat 
på Vollmers-Meeths stora vår-revy 
av moder den 21 dennes. Tillström
ningen var så stark att en politiskt 
intresserad dam föreslog att man, för 
att få ett gott resultat, borde arran
gera politiska möten i samband med 
mannekänguppvisningar. Redan 
utanför det stora varuhuset syntes en 
aktningsvärd kö, som med intresse 
åsåg hur bilarna körde fram den ele
ganta dampublik, som skulle bevista 
denna vår stads mondäna och så po
pulär vordna föreställning ur mo
dets värld. 

Helhetsintrycket blev att vårsäson
gen har mycket vackra modeller att 
bjuda på, verkligt eleganta dräkter, 
klädningar och aftontoaletter i char
manta färger, där gult, brunt, grönt, 
en rikedom av utsökta broderier och 
kompositioner av de ultramoderna 
orientaliska stoffernas avgjort domi
nerade. Ett flertal av de vackra 
modellerna framkallade kraftiga 
applåder från den stundom i extas 
fallna publiken. 

Jolly. 
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Hur når en människa 

mänsklighetens högsta ideal? 

* Amerikanskan Jane Addams, presi

dent för den internationella kvinnofreds-
ligan. 

De moraliska olikheterna förbliva 
ständigt och orubbligt de samma, 
ehuru vi ofta nog äro ur stånd att 
särskilja dem. Rätt och orätt äro 
motsatta och skilda ting. Vi kanske 
ofta ej kunna säga varför eller på 
vad sätt detta är gott och detta är 
ont; vi kunna kanske t. o. m. för
växla dem. Men i livets allvar
liga prövningsstunder komma, de förr 
eller senare att stå i bestämd oppo
sition mot varandra, då de var å sin 
sida uppenbara sin rätta karaktär. 

Det måste erkännas, att den för
nämsta svårigheten, då det gäller att 
bilda sig ett sunt, moraliskt omdöme 
ligger hos oss själva. Vi ha svårt 
att skilja mellan gott och ont, emedan 
vårt samvete är sovande eller fördär
vat av egennytta, lidelser eller brist 
på fostran. Eller vi sakna sedligt 
allvar i förening med en fast vilja att 
följa det högsta ljus, som uppenba
rat sig för oss. 

Ty de sedliga förmögenheterna, 
liksom de fysiska krafterna, försva
gas genom brist på övning. Den som 
inte vill, kommer snart därhän, att 
han inte kan se, vad som är gott och 
efterfölja det. Vi kunna tillägga, 
att människor kanske kunna se 
klart vad som är rätt och riktigt in
om vissa områden i livet och göra 
det också, beredvilligt och med själv
uppoffring, under det deras moralis
ka uppfattning synes vara förunder
ligt slapp i andra fall. 

Moraliska tragedier. 

Detta är den homliga orsaken til1 

mången moralisk tragedi, som synes 
oförklarlig för en mans förtrognaste-
vänner och märkvärdigast av allt för 
mannen själv också. Han kan vara 
hederlig i affärer, visa ädelmod i 
umgänget mied människor ooh likväl 
hela tiden vara offer för en låg li
delse, som fördärvar hela hans ka
raktär. Då begäret får makt med 
h oinom, frågar han ej efter någon 
lag, utan lyder blint sina lustar, tills 
de ödelagt hans liv. 

Få människor ha en allsidig mo
ralisk syn, och det är inte heller mån
ga, som handla i full överensstäm
melse med allt, som de veta vara rätt 
och gott och ädelt. Det är klokt, om 
vi räkna med dessa fakta, som ofta 
förorsaka så mycket förvirring, då 
det gäller att fälla ett sedligt omdö
me. Om vi en gång kommit under
lund med förhållandet genom egen 
erfarenhet, skola vi vinnlägga oss om 
att fostra vår sedliga uppfattning 
och tukta var vilja till allt ivrigare 
ansträngningar att lyda den högsta 
lag, som blivit uppenbarad för oss. 

Det är visst inte säkert, att man le
ver ett fullkomligare liv, därför att 
man har sedliga ideal. I så fall 
skulle moralpredikanterna alltid vara 
dygdiga och kunskap skulle vara det 
samma som rättfärdighet. Och ändå 
är vikten av en rätt moralisk mått
stock uppenbar. Ehuru vi ej våga 
påstå, att vi ej kunna annat än lyc
kas i vår strävan efter rättfärdighet, 
då vi äga den, så måste vi dock miss
lyckas utan en sådan måttstock. Den 
ger en fast utgångspunkt för våra 
ansträngningar, den sporrar vår vil
ja, fängslar oss ofta genom sin skön
het och lockar oss genom löftet om 
belöning för visad trohet. Men myc
ket mer kan den inte göra. 

Ett rättfärdigt liv och etiska ideal. 

Detta är en etisk snarare än en re
ligiös tidsålder. Många erkänna 
rättfärdigheten som en plikt, under 
det de betvivla, om ej rent av för
neka, tillvaron av ett högre liv och 
dess fordringar. För dem är religio
nen på sin höjd grundad på hypote
ser. Men de förneka ej de sedliga 
idealen och vår plikt att rätta vå
ra liv efter den uppfattning de giva. 
De medgiva att vi måste, om vi vilja 
leva ett värdigt liv, följa det högsta, 
rättaste, bästa föredöme vi känna 
till. Men är det ej ett faktum, att de 
som äro trognast i denna strävan, få 
mest känna sin oförmåga och sina 
brister? Detta är de människor, som 
fått svårast smaka på nederlagets 
bitterhet. Själva högheten av deras 
ideal gör deras förnedring så mycket 
djupare. Här ligger antagligen hem
ligheten till den vitt utbredda sed
liga pessimism, som kan upptäckas 
hos många av vår tids bästa män och 
kvinnor. De förtvivla på grund av 
den tragiska dissonansen mellan de
ras ideal och deras erfarenhet. 

Kristendomen som en kraftkälla. 

Pessimism har alltid blivit en följd 
varhälst etik och religion blivit skil
da från varandra. Sedelärarne i det 
gamla Grekland ooh Rom visa detta 
drag gemensamt med vår tids repre
sentanter. Men skulle det inte kun
na hända att de med religionen ej 
endast skulle varit lika olyckliga 
utan kanske t. o. m. mera? Detta 
har försäkrats ofta nog. Och då det 
varit fråga om att gå till rätta med 
kristendomen, så har Nietsche inte 
varit den ende författare, som ankla
gat religionen för att förvärra i stäl
let för att förbättra människans 
sorgliga tillstånd genom att ingjuta 
den trälaktiga fruktans dödliga gift 
i hennes sinne. 

YVY, YVY du är 

vorden 
bästa tvålem uti 

Norden! 

AKTIEBOLAGET YVY -FABRIKEN, 
YSTAD. 

Ett pnket Rinso 
och en balja ljumt 
vatten är allt 
som behövs 
för veckans 
tviitt. 
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Men faktum är, att de kristna se
debuden aldrig äro blotta ord. Kris
tendomens sedliga ideal är alltid 
identiskt med en person, vars vilja, 
det är ett uttryck för, och Han åläg
ger aldrig människor en plikt utan 
att uppmuntra dem som påtaga sig 
den genom sitt eget exempel och ge
nom kraften av sitt eget liv. I Hans 
ljus se människorna klart det oändli
ga avståndet mellan gott och ont, 
sanning och lögn. 

Kristendomen höjer våra sedliga 
förebilder till ett högre plan än an
dra religioner, under det den samti
digt erbjuder alla, som tillägna sig 
dem, kraft att nå mänsklighetens 
högsta ideal. Ingen annan religion 
gör anspråk på att kunna göra. detta. 
Det är något, som bör prövas i prak
tiken, innan sanningen av den krist
na religionens vittnesbörd om sig 
själv kan förnekas eller erkännas. 

The Times. 

Skadeglädje. 
Jag minns ej vilken filosof det är 

som säger att han som rättesnöre för 
sitt handlande vid olika situationer 
i livet alltid ställer den frågan till 
sig: Hur skulle Kristus gjort? 

En människa, som kommit där
hän, skall aldrig kunna hängiva sig 
åt skadeglädjens lumpna njutning. 
Bland allt som bidrager att förbittra 
människornas inbördes liv blottar det 
leende vi le, den tillfredsställelse vi 
känna inför en annan människas 
olycka något av det lägsta och fu
laste i vårt väsen. 

Vi borde icke vara skadeglada. 
Detta ej allenast för den etiska si
dan av saken utan även av ren själv
bevarelseinstinkt. Ty skadeglädje 
hämnar sig. Vid otaliga tillfällen 
tycker sig åtminstone undertecknad 
ha märkt att det liksom står någon 
i kulisserna till jordens stora och 
brokiga scen, som passar på hur vi 
sköta oss och som ger oss läxor och 
bakläxor i oändlighet. Och det ser 
icke ut som om denna någon tyckte 
om, ifall vi skratta av glädje, då 
det går någon illa. Lika litet soin 
en direktör på en vanlig liten scen 
tycker om att hans sujetter finna sin 
största glädje i att det går galet för 
någon av kollegerna. Ty då går det 
ju också galet med hans teater! 

Därför när vi skratta som bäst och 
' more" oss över andras fel och dår
skaper är det som vi därmed kränkte 
någon osynlig, i det tysta observe-
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"Wilkes" fabrikat 

är det stilfullaste för en herre, 

Från modevärlden. 
Varje dam, som intresserar sig för 

de sista nyheterna i garneringsartik
lar bör ej underlåta att se Grillblads 
eleganta urval. Denna säsong erbju
der tillfälle till variation i betydligt 

högre grad än hittills. Högmodet år 
sålunda: 

Garneringsspännen i såväl galant 
celluloid, metall, stenkol, som snör-
makeri, alla i mycket smakfulla ta; 
çons. Säsongens stora, nyheter i 
guld-, silver- och stålbårder, silkebar-
der, spetsar och volanger, su e-, 
pärl- och paljettmotiv, sista ny he J 
skärp, sidenband. Enormt rikhal ig 
urval crêpe georgette och chiffon i 
mycket låga -priser. Eleganta n;\ e 
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å/crmsieratbef&1 

alltid färdiga, i sm akfullt utföra^ 

°l/asa ^Blomsterhandel 

Storgatan 31- Tel- 4314, 
10365' 

rande makt. Vi se ej a-tt en 

sträckes fram ur kulisserna 
• tut «tratiel-

stå ingenting förrän vi la™ 
En vid vägkant 

, i ; Amerik" 
Skilsmässornas antal - ^ 

befinner sig i ett oavbrutet stv ^ 

I Chicago avkunnades föri1 e..j;or, 
icke mindre än 10,000 ski su 
Det är huvudsakligen ungd° 

par, som låta skilja sig. 

Konstflitens Flossamatta 
Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt billig-

Mattan für det burgna, välombonade, med kulltiverad smak inredda hemwg* 

JALONSTFLITEJSr Göteborg 3' 

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

Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 

tS— s8ndaB kL 1; 
Mi,r' Billighetsföreställuiug: 

Bajadären 
KL 7,30: 

l o r e n s  b e r g s t e a t e r n  

Varje afton kl. 8: 

Brev utländska frimärken. 

FOLKTEATERN. 
jlarie Bebådelsedag ocli söndag kl. 1,30 

Billigfcétsmatiné : 

Fröken Renées kärleksäventyr. 

Varje afton kl. 8 :  

Spel Ut. 

HEHMMEETHSAB. 

Nya Teatern. 

Marie Bebådelsedag och söndag kl. 1,30 
*j8r sista gångerna Billighetsmatiné : 

Barken Margareta. 
Varje afton; t. o. ra. måndag kl. 8: 

Hotel I råttan. 

ULLA TEATERN. 
Marie Bebådelsedag och söndag kl. 1,30 

Mâtiné för sista gångerna: 
Den 27 Augusti. 

Marie Bebådelsedag och Söndag kl. 7 och 9 : 

Hemslavinnor. 
Andra dagar kl. 8: Samma pjes. 

Babyutstyrslar 

Nyaste modeller. Alla prislägen. 

Linneutstyrseln 
Kungsgatan 48. Göteborg. 

QjW . DETAtj 
ö. Hamng. 81.1 tr. 

IN-IABg 
Uppritade & 

påbörjade 
Vi'varor 

r U t S ta 

av 

H A T T A R  

och 

K O N F E K T I O N  

Den amerikanska hus

modern. 
Hur hon reder upp sitt arbete. 

Av Ellen Berner. 

II. 
Där finns den vita gröten, 

kokt av mycket fina vetegryn, 
"Cream of wheat", där finns 
den ändå förnämligare farinagröten, 
där veteskalets glutenkorn särskilt 
tillvaratagits, och som därför utgör 
småbarnens värdefullaste föda. Där 
finns de på en plåtskiva gräddade 
tunna pannkakor, vilkas mjöl köpes 
färdigblandat med torrmjölk och 
jäspulver så att endast vatten behöver 
tillsättas, och som äro så mycket lätt-
smältare än den tunga och långsam
ma ugnspannkakan eller de tidsödan
de plättarna. Där finns utan någon 
tillagning alls eller ens uppvärmning 
det ångsprängda, luftiga, hela vete
kornet, "puffed wheat", som i likhet 
med "puffed rice" ätes med mjölk. 
Där finns "shredded wheat", som är 
grahammjöl, utbakat i mycket tun
na trådar, sammanhållna genom 
torkning till lämpliga, avklippta por
tioner. Sedan kommer majsen i form 
av sköna flingor, vackert brunrosta-
de, "Rousted cornflakes", eller det 
helsprängda majskornet, "popcorn", 
som överstänkt med några droppar 
smält smör är alla barns förtjusning, 
och, liksom alla torra ceralier, en ut
märkt tuggövning för tändernas 

hälsa. 

MERKUR-WALEN 
är enastående för 

fintvätt. 

Varför har ej Sverige åtminstone 
det fina vetegrynet, färdigkokat 
vatten på 5—10 min.? Borde utgöra 
en god omväxling till det pressade 
havregrynet, som ändå alltid fordrar 
längre koktid för att bliva fullt 
smakligt. 

Brödet behöver den tjänarinnelösa 
husmodern ej gå ut efter. Det, lik
som alla. andra varor, sändes till 
hennes köksdörr och användes helst 
en dag gammalt. Vill hon ha färskt 
bröd till sin frukost bakar hon det 
själv med jäspulver i form av mycket 
små bullar som blott taga några få 
minuters gräddning. Har huset god 
råd, serverar hon även bräckt sid^ 
fläsk (bacon) och ägg, båda lika 
kvickt lagade. 

Den andra, frukosten, lunchen, är 
ett mål, varierande från arbetarens 
och kontorsflickans smörgåspaket 
till hotellgästernas många rätter, 
men i regel tar nog medelklassens 
husmor saken lätt och serverar mid
dagsrester, antingen uppvärmda eller 
i den ännu bekvämare och mycket 
brukliga formen av ka.lla "sallader' . 
I en sådan kan läggas allt möjligt 
av kött, fisk, grönsaker eller frukt, 
tillsatta med passande såser, som of
ta köpas färdiga. Med bröd, smör, 
kanske även en liten bit ost och en 

god. het kopp kaffe, blir det ett 
nu eket tillfredsställande mål, vars 
tillberedelse icke kostat många minu
ter. 

Till den sena middagen eller 
k\ ällsmalet kommer gärna steken, 
men icke en långsam ugnsstek utan 
som en tjock skiva, skuren och så
gad tvärs över läggsteken och stekt 

stekpanna under lock eller rostad 
under gaslågorna i den nedre ugnen, 
en procedur som ej tar mer än 2<> 
mm. och lämnar en saftig, aromrik 
kötträtt. Potatisen kommer gärna 
som puré. De kokta grönsakerna en
dast överhällas med en skvätt gräd
de. Nationaldesserten är fruktpajen, 
som kan göras för flera dagar på 
en gång, eller köpas färdig hos när
maste bagare. 

När därtill kommer, att husmo
dern medelst telefonen står i stund
lig förbindelse med stadens bodar 
som alltid ha bud färdiga att effek
tuera en order till köksdörren, se vi 
att hennes egentliga arbete som hus
hållerska icke blir så överväldigan
de. Visserligen kommer även den 
dagliga smårengöringen av de ge
mensamma rummen på hennes lott, 
men som hon, så snart hemmet kan 
bestå det, får hjälp av den grundli 
ga veckorengörerskan, tar det blott 
några minuter att överfara mattorna 
med rullborsten och möblerna med 
den fuktade dammklut.en. Finnas 
skolbarn i familjen, få de vid hem
komsten, som en nyttig omväxling 
ta itu med diskhögen i köksvrån, var
vid närvaron av rinnande hett vat
ten, som finns i nästan alla hus, 
högst betydligt underlättar uppgif
ten. 

Nu komma vi till den persom, som, 
näst husmodern själv, löst tjänarin-
nefrågan i U. S. A., nämligen dag-
och tiimlönerskan. Hon är oftast "a 
colored woman", en färgad kvinna, 
d. v. s. en negress. Hon är antin
gen icke gift, eller hennes barn upp
vuxna nog att reda sig själva under 
de timmar hon är borta. Hennes 
bidrag till husekonomien äro högst 
betydliga. I regel får hon 50 cents 

FOR AKTA 

DRICK 

allra Jrämsfa 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

i timmen för tvätt och husrengörings
arbete, något mindre för lättare 
hjälpslag. För veckotvättdagen på 
8 tim. i varje familj som tingat hen
ne, får hon alltså 4 dollars plus spår
vagnspengar. Hon gör även då det 
mesta av strykningen, men lämnar 
resten åt frun, om hon ej hinner med 
det utan övertidsbetalning. Behöves 
hon ej hemma, kan hon sedan gå och 
laga till middagen hos en annan fa
milj som därför ger henne 8—10 
dollars i veckan och middagsmålet. 
Vill hon ej tvätta varje dag, tar hon 
veckorengörningen av ett hus som, 
allt efter storlek och tid ger henne 
2—4 dollars plus lunchmålet. 

Denna hjälpkvinna är aldrig en 
tillfällighet, utan kommer regelbun
det på bestämda tider och förvärvar 
sig vanligen så stort förtroende, att 
husmodern kan lämna henne ensam 
i huset och gå ut för inköp eller 
en fridag. 

Naturligtvis är det många famil
jer som icke kunna betala en så pass 
dyr hjälp, men de höra icke då till 
den stora, välbärgade medelklass, 
som fordom hade en eller två fasta 
tjänarinnor. T kroppsarbetarvärlden 
får här som överallt, husmodern "allt 
bestyra". 

Ett annat sätt att lösa tjänarinne-
frågan, varav den högre medelklas
sen och småmiljonärerna begagna 
sig i växande grad, är att flytta till 

ett familjehotell. Under kriget, då 
immigrantströmmen förtunnades, lär 

omöjligheten att få vältränade tjäna

rinnor ha tvungit en mängd rika fa
miljer att överge sina stora villor 
och nöja sig med en mer eller mindre 

knapphändig hotellvåning. Fruarna 
ha då fått hela förmiddagen så 

blankt ledig, att inte ens bodgåendet 

kunde hjälpa dem över den, utan 
fruntimmersspelklubben 1—5 höll 

sitt triumferande intåg över allt lan
det. I tiotusental i en enda stad 
sitta nu fina, väluppfostrade "ladies" 
spikade fast vid sitt spelbord, jag 
tror, för många de flesta dagar i 
veckan, under den tid på dagen, då 
solen är uppe och deras män ha som 
mest bråttom att tjäna ihop till spel
pengarne. Och från hotellens källar
våningar väller varje kväll ut en 

A.-B. 

Ucrbil» SMiii. 
Kungsgatan 4 5 .  

Rikt urval. 
Telefon 1900. 

Billigaste priser 

I i U V L I G  och I N T R E S S A N T  

F Ä R S K A  
N Y H E T E R .  

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

GÖTEBORGS 
MORGONPOSf 

Den största 
morgon tidningen 

Nordlöfs Handsydda 
Skodon 

Kungsgatan 20, 

i nya modeller 
till låga priser. 

Kerstin Lindahb 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas l 

LUX KRYMPER EJ YLLE 
Mjuka, ulliga plagg såsom strumpor, barnmössor, 

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

hålla sin ursprungliga mjukhet och krympa icke om 

de tvättas med LUX. Det Jr 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 i  e n d a s t  i  p a k e t .  

SUNLIGHT SÄPTVÅL AB- GÖTEBORG 

iiiiilBllBiiniiiüiiilHlüiiii""' "miiiiiiiniiiiiiiiiiniiniiiiiiiiii 

(Med ensamrätt för Sverige. Efter

tryck ej tillåtet). 

/ Rosenhof. 
°̂mn av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

Hc 
17. 

011 måste ha geni, måste kunna 

^v
ttl*>0nera originella kostymer, och 

11 ^aia chic, så att hon kan ex-
<la dem som modell för 

"am kundkrets 
Bam." 

en för 
verkligen högför-

°ch dä 
Pä Lis 

yid såg han betydelsefullt 

Bf-z oPù genom s'n fönsterglaspince-

anta»! LlSa lät sin el,:ganta fiSur 

Ht ^ ^nnehållningen, och såg 

jiist t'6-1 aRriifik modedocka, som 
v0eh " Der Ur blltiksfönstret. 

''r ^et tredje, fröken Lip 
lra V1ktigaste, att, om ja^ 
ådan dam, hon icke vore i 

f rt. det all 
'innit 

*tând att 1» Hl® 
da« drrma mig i sticket en vac-

Ut<1Q att hol h"U ™kelt Så sin vii& 
v°re så att säga engage

rad på livstid, haha! t. ex. genom 

ett giftermålskontrakt. 
Lisa fann också denna herr Mey

ers idé storartad. Hon tyckte, att en 
dam i konfektionsbranchen icke kun
de drömma sig något mera tilltalan
de än att göra utkast till ovanliga 

och originella kostymer; tillskära 

dem och sedan exponera dem som mo

dell. I ivern började hon t. o. m. 
göra utkast till ett par dräkter som 

hon redan sett i drömmen. Hon ha
de en utpräglad smak och beklagade 

livligt att direktricen hos Sommer & 
Müller icke gav henne så fri hand, 

som hon önskade. 
Emanuel Meyer, som aldrig över

ilade sig, tog nu sin tillflykt till ett 

par urkomiska små historier. Kort 
innan Lisas väg vek av till Josen

hof. skakade de hand till avsked och 
hau tryckte hennes hand särdeles 

hjärtligt, . 
"Adjö, fröken Lippert, vi rakas 

igen! Och tänk emellanåt en smula 

på min lilla framtidsplan. Och di

skret, om jag får be. 
Då Lisa kom in i Rosenhof, sag 

hon fönstren till familjens rum re
dan upplysta. I köket slamrade 

modern med' grytorna, och hennes 

stämma blandade sig med barnens 

röster till ett väsen, som var mera 
muntert än melodiskt. Lisa glän

tade på dörren — för att låta mo
dern märka, att hon var hemma. Lik 
en vision såg hon vid skenet av den 
lilla fotogénlampan hela familjen, 

som satt, låg, hukade sig eller stod 

och hängde, alla friska och rödblom-
miga av sol och luft, alla med ögo
nen hungrigt spända på husmodern, 
som lik en fältherre dirigerade sina 

trupper, sina stekpannor och kastrul

ler, och med opartisk rättvisa lade 

för var och en deras kvällsvard. I 
den halmflätade stolen vid bordsän
dan satt Palle, de styva underbenen 
lågo vikta tillbaka under stolsitsen. 

Han åt redan: Bröd, smör, leverkorv, 

en stånka bier stod framför hans 

tallrik. För de övriga fräste mun
tert ett helt berg potatis och lök i 

stekpannan, uppblandat med några 
fläsktärningar. Berta Ladewisch 
hade vikit upp sin söndagsklädning 

och värmde mjölk åt barnen. Till 
och med hennes man såg inte allde 

les så sur ut som vanligt. Den duk
tiga svärmodern hade verkligen lyc

kats få plats åt honom i en skrädda
reverkstad. Mor Lipperts ansikte 

med äppelröda kinder av vårluften 
och belyst av den fladdrande risel

den i spiseln, nickade vänligt åt den 

äldsta dottern. 
"Ja, Lisa min, det är bra, jag 

kommer strax med maten. Det var 

så skönt där ute. Du ska' få se nä
sta söndag lagar jag mat i stugan." 

Lisade nickade endast och gick 

förbi dörren in i sin kammare. Hur 
sorglösa och muntra de alla voro 
därinne! Nåja, de strävade ju ej upp

åt. Togo dagen som den kom. In
gen tog framtiden så tungt som hon, 
Lisa. Där var nu Dora, bara 19 år. 
och med sin pojke. Lisa hade varit 

nästan sjuk av sorg och skam över 
sin unga systers felsteg, men modern 

tog det lätt. Till och med i dag hade 
Doras fästman, soldaten, varit i kö
ket; åtminstone trodde sig Lisa i 
virrvarret där inne ha sett blanka 
uniformsknappar. Han gifte sig nog 

med Dora en gång. menade mor Lip
pert. — Gifta sig! En sådan där 
pojke, beväring! Och när bevärings
åren voro slut, vad var han då? En 

tarvlig fabriksarbetare med jämmer

lig lön. Men modern talade om sa
ken, som om ett sådant: giftermål vo
re en lycka, och Dora strålade av 

livsfröjd. Och hos henne, Lisa, som 
knogade plikttroget och flitigt, låg 

hjärtat som en sten i bröstet. Även 
om Emanuel Meyer skulle besluta 
sig för att fria — lätt bleve det inte 

att leva tillsammans med honom ett 
helt liv, då redan några få timmar 
av hans sällskap gjorde henne trött, 
dödstrött. Eller kunde man kanske 

vänja sig, dag efter dag, så att det 
bleve uthärdligt. Men inte gjorde 

den tanken henne lycklig — lyck
lig som systrarna. Och så var där 

också något annat, som retade och 
förbittrade henne, någonting, som 
egentligen var henne alldeles likgil
tigt, något, som hon aldrig trott 
kunde störa hennes jämnvikt, och 
ändå stack det, stack som ett törne. 
Mitt ibland alla de komiska gestalter 
som Emanuel Meyer genom sina hi

storier framlockat för hennes inre 
öga, såg hon ständigt Paul Wiep-

randt med Svarta Julia under ar 

men. 
Hon hade kastat bort ur sitt liv 

denna lekkamrat från barndomen 

liksom alla sina övriga barndomsbe-

kanta, då hon kände sig ha vuxit 
över dem alla. Hon ville ha det så, 

att han skulle gå förbi henne utan 

att hälsa, men att han just framför 
hennes ögon bjöd Julia armen! Detta 

kändes som ett slag i ansiktet, det 

var en förolämpning, ett vanhelgan
de av det förflutna, detta förflutna, 

som ju egentligen låg i graven. Men 
gravar äro heliga; dem får man icke 
skända. Hon gömde på vackra min
nen. Under valnötsträdet därute pä 
Rosenhof hade han viskat hjärtevar-
ma ord, då solen sjunkit och fläder
mössen togo svalornas plats. Ord, 
otympliga, och tunga, men sprungna 
ur en ung, skygg känsla; ord som 
ingenting sade. men betydde allt, ord 
som jagat, blodet brännande upp i 

kinderna, hett av lycka och blyghet. 
Men denna barnadröm var drömd till 

slut, Lisa jagade uppåt, men Pauls 
väg förde utför, sedan han haft sin 

strid med fadern. Men denna efter-

träderska! Åh, det var den bittraste 

förödmjukelse för Lisas självkänsla. 

I uppflammande vrede öppnade hon 

häftigt en låst byrålåda, tog ut en 
liten ask, och därur en fotografi av 



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

S ä n d  E d e r  

T V Ä T T  
till 

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

Om alla människor voro rättvisa, 
behövde ingen vara tapper. 

Agesilaus II. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

ström av mörkhyade små magra pol
skor eller breda afrikanskor, hotel
lens arbetshjälp till 50 dollars i mår 
nåden. 

Är detta framtiden, är den icke en
bart lycklig! 

En stor och verklig hjälp har 
Amerikas husmor i den så utomor
dentligt utvecklade konservindustri
en. Där finnes väl knappast något 
slag av födoämne som den icke till
godoser. Priserna äro ej sällan lägre 
än det färska inköpets, när därtill 
lägges friheten från avskräde och 
kokningen. 

Den största av all hjälp till att re
da sig med ett hushålls uppgifter, 
vare sig med eller utan tjänarinna, 
eller tillfällig hjälp, vore nog lik
visst, om varje ung kvinna som hop
pas bliva gift, toge plats som verk
lig tjänarinna för några månader 
eller tills hon kunde göra allting väl 
som måste göras. Hon skulle sedan 
förstå sin tjänarinna bättre, och för-
stode hon henne, bleve där aldrig så 
många slitningar i denna alltför gam
la fråga. Såsom varande en kvinna, 
ung eller gammal, kan en tjänarinnas 
slutmål icke vara en annans hem. 
Detta måste vara en genomgång där 
hon borde lära och förtjäna så myc
ket som möjligt och rätt är. Och 
husmodern borde hjälpa henne till 
detta, allra först till den svåra kon
sten att styra sig själv för att kunna 
styra andra. Hon måste vara lika 
rädd om sin tjänarinnas tid, hälsa 
och ekonomi som om sin egen. Hon 
måste vara hennes äldre, kunnigare 
syster. Som en sådan behöver hon 
icke vara rädd för att icke få arbe
tet gjort eller väl gjort. Icke med 
sårande ord, icke • med klander och 

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 

M  E D D E  L A N D E .  
firma kcirnagasine£ har undertecknad öppnat en väl

sorterad irikàaffâr i faisei n:r i? zff vid CI/ifttoriagaîan hörnel 
av ar k gai an. 'fffllfid bemödande mig om afl iiUfianda/iåfia 
förstklassiga varor fill Zâçsïa priser, rekommenderar Jag mig i 
allmänhetens henägna hdgkomsl vid hehov av adla såväl finare 
som enklare Irikânaror. 

örds ami 

^rifiârnaçasmeî 

telefon 3973. Cllmén 

S.T 

Undertecknad har öppnat förstklassig 

M O D E S A L O N »  
å Östra Hamngatan 39, 

2:dra vän. (samma hus som Dohm's) 
Vördsammast 

S I G N E  C O N N É E .  
Förutvarande Direktrice hos A.-B. Axel Gillblad & Co. 

Ung elementarbildad flicka 
utexaminerad från Fröbelinstitutet, kunnig i Tyska, Engelska och Franska samt 
korrespondens, kunnig i stenografi och maskinskrivning, söker härmed anställning 
som guvernant eller på bank eller kontor. Fina referenser finnes. Svar till 
"Arbetsam U. E.". H. T:s annonskontor, Göteborg. 

Gallsten! 
Det här är ingen läkareartikel utan 

lekmannavisdom. 
För endast några dagar sedan lä

stes i "Hygienisk Revy", att gall
stenar äro olösliga, lekmannaerfaren-
heten försäkrar, att de hunna upplö
sas, försvinna och den gallstenssjuke 
bli fullständigt frisk. 

Gallsten framkallar en särskilt 
svår kolik, ja, en av de intensivaste 
och vedervärdigaste plågor en stac
kars människa kan hemsökas av. 

De första anfallen gå vanligen 
tämligen oförmärkt förbi, men så en 
vacker dag kominer seriens ordentli
ga anfall nr 1. Vanligen plötsligt, 
uta-n förebud. Det kännes som en li
ten, men infernalisk olycka under 
bröstkorgen åt höger, i levertrakten. 
Den stegras, växer, förvärras, breder 
ut sig åt maggropen — en plåga som 
i intensitet och smärta övergår all 
beskrivning. Kallsvetten bryter fram 
och man säger tyst till sig själv: 
Detta han icke överlevas! Ökas 

denna plåga en enda grad så förgås 

jag!" — Den ökas hundra grader och 
man lever! 

Man har krupit till sängs och lig
ger där halft döende. Den efter-
telefonerade läkaren träder brådskan
de in och frågar: "Hur är det?!" — 
"Jo, tack", svarar man överraskad, 
förvirrad, generad och saligt glad, 
jag mår så förfärligt bra!" 

Och man gör det! Man känner sig 
som i paradiset, smärtfri, räddad, 
lycklig, tacksam ända till tårar. Gall-

hårdhet ledes någon till kärlek för 
ett främmande hem. Icke heller med 
likgiltig och trött slapphet. En le
vande känsla av varje hems storhet 
i det lilla, en känsla av att bygga 
upp en helgedom, borde vara dean 
båda gemensam. 

Chicago i mars 1923. 

stenen, som rymt från gallblåsan, 
har passerat gallgången ut i tarmen 
och är ej längre att räkna med. 

Men han har tjogtals, kanske hun
dratals kamrater kvar i gallblåsan. 
Vilken dag, vilken stund som hälst 
kan en av dem sätta sig i rörelse för 
att vandra ut i gallgången — och 
tortyren är där igen ! 

Allt detta säger läkaren. Boteme
del? Nej, det' finns inget. En kur 
i Karlsbad är av nytta. I värsta fall 
har man operation att tillgripa. Och 
det finns ju smärtstillande medel, 
som i någon mån kunna lindra plå
gorna. 

Han skriver ut fem gånger fem 
morfiinpiller till att börja med. 

Tjugufem sådana anfall påtänkta 
till att börja med! Håret reser sig 
på ens huvud. Det är otänkbart, 
omöjligt! Men det är varken det ena 
eller det andra. De komma, somli
ga lättare, andra tiodubbelt svårare, 
med allt kortare mellantider, och man 
skälver från huvud till fot vid varje 
aning av oro från det håll, från vil
ket lidandet utgår. 

Men se, omvärlden har hört Mas 
om ens iråkade olyckliga belägenhet, 
och från östan och västan sända del
tagande f. d. gallstenspatienter re
cept på ett "absolut säk«rt" boteme
del. Och det är absolut säkert. En 
del kryddor i konjak, men det är 
onödigt att laga till medicinen själv, 
den finns på apoteket och kallas rätt 
och slätt gallstensdroppar. 

Hur stor dosis skall man ta? Tju-

Bertha Anderson 
Korsgatan 15 = Göteborg 

— Telefon 5122 — 

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

Ylle-stickgarner. 

KOL VED 

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

Vävstolen ü Spinnrocken 
till heders igen. 

Köpes bäst i 

Göteborgs Slöjdmagasin 
Kyrgogatan 26. 

Barnvagnar 

största urval 

a/B Carl Johnsson 
Kungstorget 2. 

gu droppar väl utrörda i en tesked 
honung tagas på fastande mage en 
halvtimme före frukosten. Kuren 
fortsattes ett år eller ett halvår till. 
Redan efter några veckor märkes 
tydlig förbättring, anfallen bli un
dan för undan svagare, sällsyntare 
och försvinna snart alldeles. Slutli
gen känner man icke heller någon 
tyngd åt gallhållet till. Man är kvitt 
sjukdomen ! 

Men var god observera, att ni, in
nan ni börjar kuren, skall ha klart 
för er, att lidandet verkligen är gall
sten. Det finns ju andra sjukdomar 
än denna, vilka ge sig tillkänna ge
nom svåra magplågor. 

Har läkare konstaterat gallsten, då 

skall ni ta till gallstensdropparna och 
bli en frisk oçh levnadsglad männi
ska igen. 

önskar ni muntlig bekräftelse på 
det här goda budskapet, så ring till 
denna tidningens redaktion 18070 och 
begär att få tala med 

F. d. gallstenspatienten. 

SNAPSHOTS. 
Burfåglar. 

Stadens största varuhus. 
Från tésalongen i översta vånin

gen når musiken i brutna satser hit 
ned i den stora försäljningshallen 
och blandar sig med sorlet från 
strömmen av kunder, som rör sig mel
lan montrer och försäljningsbord, 
stannar, köper, går vidare — 

I den kringskärmade paketutläm-
ningen stå några flickor, helt unga, 
mitt i tonåren, barn ännu. De svar
ta klädningarna framhäva den späda 
väx ten ,  den  b l eka  ans ik t s f ä rgen ,  den 
som hör ihop med övervägande inom-
husvistelse. 

välbefinnande njuta 
rundast d6i som äta av 

Bergmans Enkas, Stockholm Delikata 
brödsorter. Säljes i alla väls. spec, aff 

Göteborg. Telefon 10837—40928. 

Rekommenderas 
Göteborg 

11045. 776 ank. bostaden 

Prima MälMnl. 
Cokes, intracitkoUlBi 

till dagens lägsta noteringar. 

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

Ttrsonäg fry Q ten 
fordrar att ens linne blir ordent
ligt rentvättat. Koka det med 
Tomtens Tvättpulver. Ni kan då 
vara lugn. Det blir fullkomligt 

rent. 

Två av dem stå och viska, under 
det att deras flinka fingrar vant och 
behändigt slå in paketen. 

Viskningen når över glasskärmen, 
som kringgärdar arbetsbordet, och 
träffar mitt öra. Den är helt lätt, 
ja, ljudet är så svagt, att det knap
past kan uppfattas, men det har sam
tidigt en förunderlig skärpa, borrar 
sig som en plåga in i min hjärna 
eller är det kanske i mitt hjärta — 

— Tänk, -säger den ena, det är 
solsken därute! .lag hörde någon 
som sa, att det är tio grader varmt 
i skuggan. Det är våren! Tänk att 
få gå ut och promenera som alla dom 
andra i allén eller i Slottsskogen — 
tror du inte fåglarna sjunga där nu? 
Ou — att få gå med uppknäppt 
kappkrage och känna solen skina på 
sej! 

— Vi leker, att det regnar, svarar 
den andra med beslutsamt allvar. Att 
det är fult väder. Det blåser och är 
sådant där förfärligt iskallt regn — 
vet du, det är riktigt synd om dem, 
som är tvungna att vara ute en så
dan ruskig dag — känner du så 
skönt det är här inne i värmen? 

Den första trutar ut med munnen. 
— Regn och fult väder, ja, det blir 

det nog, men inte förrän till sönda
gen, när vi äro lediga och får gå ut 
och promenera 

Gerda M—r. 

W W  S Ö M N A D  „  
emottages av blusar klädningar och kjolar. 
Även egna tyger sys. 

Obs! Nedsatta priser. 
0. F. Hultbergs Blusaffär 

Husargatan 40. 

Haglund & Svensson 
Kappmagasin. Vallgatan 28. 

NYHETER för Våren inkomna. 

Stilfulla modeller, förstklassigt arbete. 
Konfirmationskappor, billiga priser. 

två barn vid brunnen på Rosenhof, 
Paul Wieprandt och Lisa Lippert. 
För flera år sedan hade baronen ta
git den med sin kamera och sedan 
skänkt henne kortet. Hon rev nu 
sönder det i små, små fragment och 
strödde dem ut i natten. 

I detta ögonblick kom också Sa-
biner-Lotta hem. Hon hade avläm
nat sitt apatiska tiggarbarn hos Pot-
hoffs och kravlade sig nu upp på sitt 
vindsrum. 

Allt hade gått uselt i dag. De 
två sista gamla damerna hon tiggde 
av hade i stället för klingande mynt 
givit henne det vresiga rådet att 
skaffa det sjuka barnet ur den kalla 
kvällsluften så fort som möjligt; och 
en ståtlig ung man, med vilken hon 
sökt att stifta bekantskap, hade av
visat henne ! Mumlande förbannelser 
mot ett orättvist öde, som obarmhär
tigt förföljde olyckliga damer med 
medfödda förnäma- instinkter, som 
förbjödo dem att slå sig fram i livet 
med tarvligt grovt arbete, hade hon 
till slut nått fram till huset med 
blommorna i fönstren. Alla- rullgar
diner voro nedfällda, men i tredje 
våningen tändes ljus, och då såg Sa-

biner-Lotta två skuggbilder, som om
famnades och kysstes. Den kvinnliga 
skuggan var tydligt Lisbeth "Wessel, 
men var den andre hennes man? Sa-
biner-Lotta blev stående och skärpte 
blicken, så att tårarna runno. Och 
när då skuggorna långsamt löste sig 
från varandra igenkände hon tyd
ligt Ernst Wessels yngre bror Ede. 

"Ser man bara på", mumlade Sa-
biner-Lotta, och sköt ännu mer fram 
den hängande underläppen, — "det 
är ju något nytt, ser man bara på!" 

För övrigt såg hela huset ut som 
vore det illuminerat. Nere hos "ba
ronen" blev det också ljust. Han 
hade arbetat i sin täppa hela efter
middagen. Erna Abeking kom ti
digt och höll honom sällskap. Hen
nes far firade söndag med att spela en 
sjangtil "träkarl" i Pothoffs källa
re, som på söndags eftermiddag var 
samlingsplatsen för hederliga spets-
borgare. Vid den tiden på dagen 
hade alla stamgästerna, tiggarföljet, 
händerna fulla på annat håll. Just 
på söndags eftermiddag inhöstade 
det veckans bästa skörd. Baronen 
höll mycket av den allvarliga, tän
kande flickan. 

"Hur kommer det sig", frågade 
han, — "att min lilla tös inte går 
ut-på en så vacker vårdag?" 

"Jag vill hellre stanna här, om jag 
får. Herr baron går ju häller inte 
ut." 

"Jag är en gammal man, och har 
mest glädje av min trädgård. Ung
domen söker andra nöjen." 

Hon skakade på huvudet. "Hjälpa 
till får jag väl inte?" 

Nej, mitt barn. Mina blommor 
sköter jag alltid om ensam." 

Då drog hon fram sitt handarbete. 
Det var ett fint silkesbroderi till en 
plånbok åt Moritz Deideles. Hon 
broderade ivrigt, medan baronen 
iortfor att ordna sina små fröpaket 
för att efter sorgfälligt val så någ
ra av dem i den svarta myllan. 

Herr baron har så mycket be
svär , sade flickan slutligen för att 
bryta tystnaden, som lämnade hen
nes egna tankar för mycket spelrum. 
"Och så kommer det ändå så få 
blommor upp. Här är så mörkt och 
trångt. J-ag skulle bli trött på att 
så och så." 

Han vände huvudet mot henne. 
Det är just det, som är intressant, 

barnet mitt. De ha så litet ljus, de 
stackars plantorna, men tänk vad de 
sträva efter ljuset. Det är under
bart och liksom en gåta, ny varje 
år. Vad månne kommer upp av mi
na frön? Här t. ex. är ett jämmer
ligt litet frö, som man tycker duger 
till rakt ingenting. Men med ny 
kraft bryter det sig måhända ge
nom en hård jordskorpa, övervinner 
varje motstånd, kämpar sig med 
våld uppåt emot ljuset, blir stort 
och starkt. Och därbredvid står 
kanske en synbarligen kraftig och 
präktig liten planta, som vi redan 
i inbillningen se utvecklad och täckt 
med rika blommor, och så plötsligt 
börjar hon tvina, sjunker matt sam
man och förkrympes. Eller ock kom
iner två plantor upp sida vid sida, 
och växa vackert bredvid varandra. 
Men så börjar plötsligt den ena tvil
lingen skjuta på i växten allt för 
hastigt, lämnar den andra- långt 
bakom, och denna, som inte kan 
hålla jämna steg, sjunker trött till 
marken, just lik -människor, vilka 
varit som ett i -en tidigare ungdom o. 
sedan växa från varandra; — ja, 
just lik människorna." 

Da förskräcktes han av under
tryckta snyftningar. Erna hade ka
stat broderiet från sig, och tryckte 
förklädet mot ögonen. 

Liksom människorna" — uppre
pade hon. "Liksom människorna!" 

Barnet mitt", sade baronen oro
ligt, "vad är det -som fattas?" — och 
han satte sig bredvid henne på bän
ken och tog hennes hand. "Om jag 
kan hjälpa eller ge ett gott råd, så 
vill jag så gärna, om jag bara får 
veta, vad som fattas. Gammalt folk. 
lik mig, som ingenting mer vän
ta av världen, ha ofta en klarare, 
nyktrare syn på livet, åskådarne se 
mera än de medspelande själva. Säg 
mig, vad som kan tynga- på ett så 
ungt hjärta en solig glad vårdag?" 

"Ack, det var bara något som föll 
mig in. Det är verkligen ingenting." 
Hon lät förklädet sjunka och log 
tappert, fast tårarna hängde i ögon
fransarna. "Det kom bara en så 
dum tanke, när herr baron talade om 
de två plantorna. Men, om den 
svagare plantan riktigt försöker och 
gör sitt allra bästa, månne hon inte 
kan lyckas ändå att hålla jämna steg 

med den andra? (Forts i nästa n:r.) 

Varje Kvinna är ett m 
ett myste*,, 

Men detta mysterinin ** 
någon ringa nûà V 

arfor har jag sKri^'S 
boH«mKv,„norssjâ,^V. 

Carl  Dy m i ; n g  

i förordet till sin nymu 
I gedigen intressanta bo?*5 

Pris 4.75. 

En bok för både män 
kvinnor! " ^ 

Omplantërh^ 
Krukväxter 

verkställes såväl i hemmen 5„ 
var lagerlokal af därtill uthiW„ÏÏ ^ 
Lag kostnadsberäkning-. Prim ack®S' 
ningar jämte krukor i alla ^.JordWar 
tillhandbållas. meiisir,& 

FLORALAQRET, 4:e Unggatan, 

Telefon 43070. 

Förstklassiga, Moderna 

S K O D O N  
Största urval. Ugsla [r,., 

Varnyheterna inkomna! 

fljedArom 

10 Södra Larmgatan 10 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

BREVLÅDA. 
Fru W. H.-H. Bokrecensionen i 

nästa n:r! 

Vän av enkelhet och vegetarian:-

Edert br-ev har lämnats till artikel

författaren, som nog ger en förkla

ring. Hon brukar icke vara- svars
lös. 

Franshvän. Nej, så neutrala äro-
vi inte och bli vi aldrig.' Det ordet 
stånde fast! 

Vänner i viken. Vårt vackraste 
tack ! Det är till mycket stor fördel 
för tidningen, o-m den namnes som 
källa vid inköp hos våra annonsörer. 

Intresserad. Ni önskar diskussio

ner. Sådana förekomma ju emellan

åt h-os os-s, men det är mycket svâ't 

att få läsekretsen med in i dem. Hop
pet finns ju, att det så småningom 

skall gå lättare. 

Nelly. I fråga om poesi äro mån

ga kallade men högst få utvalda. M 

räcker tyvärr inte med rim och * 
ter. Det skall vara en smula tanU' 

också. Och skönhet! 

Varför plågas med dåligt kaffe d 
kan få Swalanders kaffe! Butiker: Kung • 
Korsg. 13, Bazar Alliance- Prova red 
dag! Säljes endast i egna butiker. 

flrla (Mjölk 
Distribution på glasflas^or' 

Tel. 40781, 45699__ 
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eftertryck tillätes gärna om «Kvin-
Las Tidning", med hela namnet 

" utsatt, angives som kalian. 

INNEHÅLL. 

Utlandskrönika i sammandrag. 
Kvinnliga kommunal- och medborgar 

klubbar. 
Hoppet som icke vill dö. 
Det fruktade mötet. 
Kvinnan i talarstolen. 
Beethovens "odödliga älskade." Av 

Ruth Almén. 
Aforismer. Av Drottning Kristina. 
Snapshots: Lokale Forhold. Av Ragna 

Peters. 
Myran och gräshoppan. Av Den fun

dersamma. 
Ouldprovet. Av Stilett. 
I Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag 

är bekant, att den franska metallin
dustrien på grund av den så starkt 
minskade koltillförseln från Ruhr 
lider a-v kolbrist och endast delvis 
kan upprätthålla driften. 

Från Tyskland hava ingått med
delanden om planerade kuppförsök, 
vilka upptäckts och avstyrts. Som 
tillskyndare skulle stått å ena sidan 
kommunister, å den andra fascistis
ka högerelement. Saken synes dock 
knappast hava varit av den betyden
het, som de sensationella, telegramru
brikerna velat göra trolig. 

En fransk-schweizisk konflikt har 
uppstått men synes på väg att lösas. 
Frankrike vill ha bort den frizon i 
tullhänseende, som tidigare funnits i 
fransk-schweiziska gränstrakterna. 
Schweizarne hava vid folkomröst
ning vresigt nekat -att biträda denna 
överenskommelse. Nya förhandlin
gar skola upptagas. 

Kvinnliga kommunal- och med-
borgarKlubbar. 

En blick på den amerikanska Kvinnorörelsen. 

Förra veckans otaliga rykten om 
tyst underkastelse hava dementerats 
på ett mycket eftertryckligt sätt av 
den bäst underrättade parten — 
Tyskland! Yid ett den 27 mars i 
tyska riksdagens utrikesutskott hål
let sammanträde hava sålunda samt
liga partiers representanter uttalat 
sig för upprätthållandet av regerin
gens passiva motståndspolitik. In
gen kapitulation ! 

Engelska tidningar förklara i ret-
lig ton, att kapitulationsryktena här
stamma från Frankrike och tydligen 
äro uttryck mera för detta lands 
önskningar än för faktiska förhållan
den. Det engelska humöret är f. n. 
synnerligen dåligt. England behö
ver för sina -affärers trivsel en skynd
sam avveckling av Ruhr-konflikten, 
men Tyskland vill icke falla till fö
ga, och Frankrike har snäsigt undan
bett sig Englands medling. 

Den engelska undfallenhets-politi
ken mot Frankrike får icke tillskri
vas några ömmare känslor och därav 
framkallad hänsynsfullhet utan det 
sakförhållandet att England är un-

erlägset Frankrike i fråga om mili
ar styrka. Detta gäller särskilt 
'uftvapnet. Frankrike har 1,260 
stndsaeroplan mot Englands 371. På 

0 minuter kan man flyga över En-
jf S^a kanalen. Mellan London och 

® *tora nordfranska aerodromerna, 

med ^^ryssarne ligga fullastade 
sprangaranen, redo till ögon-

ij ^ akti°ni är det, luftvägen, en-

sla m^nu^er' Fakta av detta 
fulU, mana tyclliSei1 besinnings
rike 1 meninSsutt)ytet med Frank-

D 
fall 

Ententemakternas i London sam
lade orientsakkunnige hava nu fär
dig svarsnoten på det turkiska freds-
förslaget. Detaljerna hemlighållas, 
men det anses, att svaret är i viss 
mån tillmötesgående. 

Norge har för att få slut på han
delskriget med Portugal och för att 
komma på god affärsfot även med do 
övriga vinproducerande länderna 
upphäft hetvinsförbu-det. 

Internationella handelskammaren 
har haft konferens i Rom. En a^' 
de mest uppmärksammade deltagar
ne har varit den tyske industrifur
sten Stinnes. Ryktet har vetat be
rätta-, att han därvid även gjort i 
Ruhrpolitik. Med vad resultat är 
icke känt. Han lär därjämte hava in
tresserat amerikanska finansmän för 
ett stort skadeståndslån till Tysk

land. 

6nna Påtvingade hänsynsfullhet *aÜ6r iJ-cwiöjiiisiuiinci 
, rï°ck den engelska nationen 

att fr = °r och resultatet är 

P^ötsh 0m ^u^vaPnets stärkande 
'g blivit i utomordentlig grad aktuell \f , 

ten- ; an kräver jämnvikt i luf 
' Anti; 

dui uucer • n^en Frankrike re-
Wd sr!Ufm°t^ e^er också Eng-

kaPP heJnne|ammaSt bygga 1 

Poitjcar,!^' i konseljpresidenten M. 

erkänt an ti 'n^'r ^nansnämnden 
n°mislf!> uhr°ckupationens eko-

Vlnof îi 
uttalat en f- . ganska klen, men 
deles <stnii "i, °PPning att den fram-

aU 1)llva bättre. - Vidare 

I kantonen Ziirich i Schweiz har 
man nyligen haft folkomröstning om 
kommunal rösträtt at kvinnorna i 
skol-, fattigvårds- och kyrkliga frå
gor (ej prästval!) Det blev 76,000 
nej mot 28,000 ja. Endast män rö

stade! 
* 

Tysk-evangeliska lärarinneförenin
gen i Barmen har i en inlaga till 
preussiska lantdagens undervisnings
utskott protesterat mot tyska riks
dagens beslut, att kvinnliga statstjän
stemän icke skola kunna avskedas för 
att de, utan att vara gifta, bliva 
mödrar. Det framhålles i skrivel
sen, vilken skadlig inverkan det 
skulle kunna utöva på skolbarnen, 
om ogifta mödrar finge kvarstå i 
tjänsten. Utskottet ställde sig för
stående till uttalandet. — Det ifråga
varande riksdagsbeslutet har ännu 

icke trätt i kraft. 

En engelska, miss Millicent Wood
ward, har vid en stenograftävlan er
övrat mästerskapet för Europa med 
en skrivhastighet av 239 ord i minu
ten. Med förbundna ögon uppnådde 
hon en hastighet av 169 ord i minu
ten utan ett enda fel. Hon har 
olycksfallsförsäkrat sina flinka hän

der för 90,000 kronor. 

I alla länder klagas över minskad 
livaktighet inom det kvinnliga för
eningslivet, och även hos oss finnes 
nog anledning till samma klagan. 

Det är i allmänhet ingen svårighet 
att bilda föreningar för olika ända
mål och att få ett stort medlemsantal, 
.men svårigheterna inställa sig snart 
— den först visade entusiasmen sval
nar, mötena bliva allt fåtaligare be
sökta och ett allmänt avfall av med
lemmar äger rum. 

Det ser ut, som om det lyckats de 
amerikanska kvinnoföreningarna att 
utforma arbetsprogram som verka 
tilldragande på kvinnorna, och finna 
arbetsmetoder, som förmå att hålla 
deras intresse vid liv och varaktigt 
binda dem vid sammanslutningen. 

Rörelsen går ut på att väcka 
kvinnornas intresse för samhället, 
deras lust att aktivt deltaga i arbe
tet för dess utveckling och fram

gång. 
Man räknar inom den amerikan

ska kvinnorörelsen med flera- olika 
slag av sammanslutningar, men vi 
skola här dröja vid "civic" (medbor
gar) klubbarne och "City Clubs" vil
ka senare man på svenska torde kun
na kalla kommunala klubbar. 

City-Club-rörelsen leder sin upp
rinnelse från år 1892 med bildandet 
av The City Club of Newyork. Den 
bestod uteslutande av män samt hade 
till syftemål att "ständigt och be
redvilligt stå till tjänst i kommunala 
angelägenheter." 

Den första motsvarande kvinnliga 
organisationen bildades år 1900 i 
Chicago med uppgift att intressera 
sig för och arbeta inom varje om
råde av samhällslivet. Klubbens ur
sprungliga program var rätt begrän
sat: den allmänna hälsovården och 
barnavården, hygienen i skolorna, 
renligheten på gator och lekplatser. 
Dessa arbetsuppgifter togos om hand 
av de olika kommittéer i vilka klubb
medlemmarna uppdelat sig. Det 
samhälleliga intresset växte emeller
tid, nya arbetsfält upptogos inom 
föreningens verksamhet och anför
troddes åt nya kommittéer, inalles 
34. Klubben räknar 5,000 medlem
mar, vilka betala en årsavgift av 5 

dollars. 
Den kvinnliga cityklubben i Bo

ston, som har 5,500 medlemmar, del
tager icke i det kommunala livet, 
men disponerar en stor föreläsnings-
lokal, där föredrag och diskussioner 
anordnas för att föreningsmedlem-
marne skola kunna hålla sig à jour 
med dagens alla frågor och få dem 

allsidigt belysta. 
Newyorks kvinnliga cityklubb 

tillämpar samma arbetsmetoder som 
systerföreningen i Chicago och be
står av 8 kommittéer, vilkas medlem
mar undersöka alla samhälleliga för
hållanden, vilka synas påkalla upp
märksamhet, avlägga rapporter, ut
arbeta nödiga reformförslag, iscen
sätta och leda agitation för att på
verka lagstiftningen. Klubben an
ordnar därjämte kurser i medborgar-
fostran. Medlemsantalet är 2,300 
och årsavgiften 25 dollars. 

Hoppet som icke 
vill dö. 

Kvinnornas cityklubb i Rochester 
har till mål att "bland kvinnorna 
befrämja demokratisk samling, käns
la av medborgerligt ansvar, aktivt 
och intelligent deltagande i allmän
na affärer". Klubben har 8 arbets-
kommittéer. 

Den kvinnliga cityklubben i Cle
veland, som räknar 5,000 medlemmar 
och har en årsavgift av 15 doll., har 
ungefär samma program som Roches-
terföreningen men samarbetar där
jämte med stadens kvinnliga väljare-
förbund vid alla valtillfällen. 

Albany City Club sänder i un
dervisningssyfte ut flygblad i alla 
dagens frågor, på vilka den önskar 
fästa allmänhetens uppmärksamhet. 
Särskilt intresserar den sig för allt 
som rör det egna samhället, dess 
budget och institutioner m. m. På 
detta sätt har klubben lyckats bi
bringa stadens befolkning en ut
märkt medborgerlig fostran. Den 
har arbetat i tre år, äger 800 medlem
mar samt eget klubbhus. Medlems
avgiften är endast 3 dollars. 

Kvinnornas city-klubb i Washing
ton, bildad i slutet av år 1919, in
tresserar sig för alla samhällsfrågor, 
särskilt sådana som röra kvinnor och 
barn. Den har eget klubbhus med 
tésalong och rum för nattgäster. 

Los Angeles-kvinnornas city
klubb som äger 1,500 medlemmar 
har till uppgift "att fostra kvinnorna-
för ett rätt utövande av medborgar

rätten". 
City-klubben i Kansas har genom

drivit en rad nyttiga kommunala re
former. F. n. söker den påverka 
lagstiftningen till förmån för änkor 
med minderåriga barn. 

"Poughkeepsies kvinnliga city- o. 
provinsklubb" har växt upp ur den 
gamla rösträttsföreningen. Den är 
livligt intresserad av stadens och 
provinsens alla frågor samt tar aktiv 
del i deras lösning. "Vi erkännas 
nu", skriver klubben, "av vår stads 
ämbetsmannakår som en maktfak

tor." 
Medborgar klubben i Tarry town 

har ett eget klubbhus med térum och 
kafé samt hyr en byggnad, i vilken 
den har en klinik för barnsängs
kvinnor, skolrum för invandrare samt 
lekrum. Den underhåller därjämte 
en distriktsköterska, som utför en del 
socialt arbete. 

Civic-klubben i Utica äger eget 
klubbhus och samarbetar med ung
domsdomstolen och med stadens dom
stol i fall som beröra kvinnor, samt 
söker även räcka unga brottslingar 
en räddande hand. 

Hon satt här uppe på redaktio
nen, den tyska författarinnan, och 
berättade om sitt land, sitt folk. 
Visst var tonen stämd i moll, men 
det kunde också komma en hurtig 
klang i rösten, en eldstråle i blic
ken, när skildringen gled åt sidan 
in på någon episod, som syntes giva 
fäste för hoppet om en ljusare fram
tid. 

Det var, berättar hon, hösten 
1918. Efter kriget, revolutionen, 
det militära sammanbrottet, arbetar
massorna vid makten, kaos! Kan ni 
föreställa er, hur det känns, när ord
ningen i samhället, lagbundenheten, 
rättssäkerheten, tryggheten, på vil
ka man förlitat sig som något oför
änderligt, bergfast, plötsligt försvin
na och efterträdas av villervalla, 
godtycke, laglöshet, upplopp, orolig
heter och samhället synes obönhör
ligt glida mot undergången? 

De tyska härarne voro på marsch 
hemåt. De hade icke gjort myteri, 
de hade icke hyllat republiken, de 
voro ännu trogna det gamla samhäl
let, käjsa-rdömet. De kommo beväp
nade, i f-a-sta formationer, disciplinen 
var obruten — om de ville, kunde de 
störta republiken, som betydde yttre 
svaghet och inre fördärv, och ge oss 
åter ordnade förhållanden, möjlighet 
till återupprättelse, räddning. 

Det var vid en av de stora härvä-
garn-e, som leda över en av Rhen-
broarne. Trupperna väntades. —-
De kommo i en oavbruten -ström, illa 
medfarna visserligen, men i god ord
ning och med vapen — de lämnade 
ju slagfälten obesegrade! 

Vid broöppningen på högra stran
den stod en republikansk arbetare-
postering och — befallde de fram
marscherande trupperna att avlägga 
vapnen! 

V-ad skulle de svara? Skulle de 
neka och gå in i landet som en armé, 
med makt och myndighet och ansva
righet för landets öde? Eller skulle 
de lyda och, -avväpnade, vara en i 
upplösning stadd här, lösa hopar, 
vilka skulle spridas ut över landet 
och öka den allmänna osäkerheten, 
laglösheten? 

De — lydde! 
Tiotusen och åter tiotusen tappra 

soldater lydde oreflekterat och som 

något självfallet arbetareposteringen 
och kastade ifrån sig de vapen, som 
fienden i blodig strid icke kunnat 
vrida ur deras händer. De lydde 
alla — alla! Fäderneslandet hade 
ingenting att hoppas av dem. 

Men plötsligt kom en trupp bay-
rare. I spetsen gick en högrest yng
ling. 

Också nu ljöd arbetarposteringens 
barska order om avväpning. 

Ynglingen höjde huvudet med en 
stolt kastning och ögonen blixtrade, 
när han vände sig om mot sin trupp. 

— Karlar, klang gosserösten, man 
befaller oss att avlägga våra vapen. 
Gör vi det? 

I ett rytande kom det från bay-
rarne: 

— Nej. löjtnant! Vi behåller vå
ra vapen! 

De gjorde det, och ingen hand 
lyftes mot dem. 

Berätterskan tystnar för ett 
ögonblick, men tillägger sedan halft 
brydd: — Ja det var ju egentligen 
en alldeles betydelselös episod, men 
för oss, som stodo där, föreföll det 
så oändligt stort, som en ljusning i 
det tunga mörkret, som ett löfte för 
framtiden. — Vårt lands räddning 
vänta vi från Bayern. Där ligger 
vår styrka. 

Det ovan anförda torde i någon 
mån ge en inblick i det starkt pulse
rande livet inom den amerikanska 
kvinnorörelsen. Vad "city"- och 
"civic"-klubbarne önska är att samla 
kvinnorna till enigt samarbete, att 
låta dem genom personligt studium 
av rådande samhällsförhållanden och 
aktivt deltagande i socialt och filan
tropiskt arbete ingående lära känna 
den kommun de tillhöra och intres
sera sig för dess framgång och 

utveckling. Man får på detta sätt 
fram en vaken och intelligent kvinn
lig väljarekår, besjälad av varm om
tanke om samhället samt angelägen 
om att vid alla val lägga kommuner
nas ledning i de bästa, de dugligaste 
händerna. Samtidigt kvalificera de 
sig för att i en närliggande framtid 
själva bekläda kommunala förtroen
deposter, varigenom kvinnorna skola 
i full utsträckning ernå den åtrådda 
medbestämmanderätten i samhället. 

Att klubbarne hava kvinnorna 
med sig i arbetet därom vittnar de 
höga medlemssiffrorna. 

Helt säkert kunna de svenska 
kvinnorna hämta goda uppslag från 
sina amerikanska medsystrars prak
tiska, för samhället så gagnande för
eningsrörelse. 

Det fruktade 
mötet. 

Människors sätt att inrätta sitt 
liv är i många hänseenden dikterat 
av en önskan att komma bort från 
all tanke på Gud, skriver Edward 
Shillito i "Pilgrimen". 

Typiskt för denna tankegång är 
det yttrande, Shakespeare i en av 
sina pjäser låter Dame Quickly fälla: 
— "Hur är det fatt, sir John, sade 
jag. Var inte ledsen, håll modet 
uppe bara! Och då ropade han: Min 
Gud! Min Gud! tre eller fyra gån
ger. Men då bad jag för att trösta 
honom, att han inte skulle tänka på 
Gud. Jag hoppades, att han into 
skulle behöva göra sig bekymmer 
med sådana tankar ännu." 

Vilken än Shakespeares religiösa 
tro må hava varit, så visste dock 
denne pejlare av människosjälens 
djup, att många människor icke 
vilja tillåta sin tanke att söka Gud, 
och att de, om denna tanke utifrån 
anmäler sig av all kraft bemöda sig 
att fördriva den. De fylla i stället 
sinnet med andra ting och anse att 
tiden ännu ej är inne att tänka på 
Gud. Men hur fåfäng är ej flykten 
undan denna tanke, vilken av en 
hemlighetsfull makt på tusende vä
gar tillföres oss! Vi känna Den 

Evige nalkas oss i psalmsången från 
templet som vi passera, i motgången 
som drabbar oss, i lyckan som blir 
vår, i döden för vilken en närstående 
faller offer, i ett barns leende, i him
lens skyar 

Varför fly vi från Gud i våra 
tankar? Är det emedan vi först 
flytt från honom i våra handlingar? 
Kunna vi ej uthärda att tänka på. 
honom därför att vi förneka honom 
i våra liv? 
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