
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. 44443 
Omsorgsfullt arbete, o» Snabb leverans. 

A.Bol. Nya Bikupan 
KUNGSGATAN 45 • TEL. 5107 

Damunderkläder 

Barnkläder, Spetsar & brode

rier, Ritade handarbeten, 

Näsdukar och Brickdukar 

i en mängd tidningar i landsorten, 
däribland Kvinnornas Tidning. 

Dessa båda förbund äro goda att 
ha, men alltjämt saknas den livgi
vande, och så att säga andligen nä-
ringstillförande förbindelse som 
fanns mellan hundratals F. K. P. R. 
utbredda som ett nät över landet ge
nom vilket intresset och entusiasmen 
för en sak kunde väckas som med en 
elektrisk ringledning. 

Inte förr än kvinnorna lära sig att 
hålla ihop som kvinnor, kunna de, 
såvitt jag kan se, bli i stånd att till
föra sitt lands politik det moderliga 
och försonande element som den 
framför allt behöver. Att vandra i 
männens fotspår leder inte till målet. 

A. M. II. 

Tioöringen. 
Fru Marie Michel et från vårt na-

boland i väster och en av de ledande 
krafterna inom dess husmodersrörel
se har i dagarna besökt Sverige och 
på olika platser hållit föredrag för 
husmödrarne. 

Fru Michelet synes ha haft myc
ket av värde att säga sina åhörare, 
men bland den goda sådden fanns 
även ett giftfrö, som icke bör tillåtas 
att slå rot i kvinnornas mottagliga 
sinnen. 

Hon påpekade vikten av att hus
mödrarne se till, att de alltid få full 
valuta för sina pängar, och hon 
nämnde i detta sammanhang tio-
öringen. 

En klok Irashållning är prisvärd, 
men den får icke urarta till ängslig 
småaktighet. 

Det finns hem — må de bli allt 
färre! — där man måste vända på 
tioöringen, och här gäller försvaret: 
"nöden har ingen lag", men i de hem, 
där det icke är av behovet påkallat, 
där bör det icke heller ske. 

F ö r  V A R  
Stort urval av nyinkomna vackra, färgükta Sommar tyger i 

Frotté, Musslin, Gabardin, Folard, Voile, Zefyr och 
B o m u l l s t y g .  ~ G O S S K O S T Y M T Y G E R ,  

Lahmans Trieotunderkläder för Herrar och. Damer. Underkjolar, 
Strumpor, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, Allmogegardiner, 
Möbeltyger, Borddukar vackert urval, äkta färger. Linneduktyger, 
Handdukar, Sängtäcken, Filtar. Hvita Väfnader, bästa fabrikat. 

Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
BERTHA ANDERSON 

15 Korsgatan 15 

DAMER EMELLAN. 
— Kära Emilia, en sådan förtj ki

sande frisyr du har. Vill du ej lära 
mig den? 

— Söta Olga, så gärna, men ser 
du den fordrar nog litet hår. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Det är farligt att fästa stor vikt 
vid bagateller, att binda tankar och 
sinne vid petitesser, att se i smått; 
det sker icke ostraffat — man hem
faller själv till småaktighet, för
krymper andligen. 

Den husmor, som utan att behöva 
det börjar oroa sig för en tioöring, 
kommer i fortsättningen att gå i 
ständig bävan för öresförluster och 
spekulera över hur hon skall kunna 
göra öresbesparingar. 

Hon kommer att räkna efter hur 
många kilo två eller tre eller - fyra 
per dag inbesparade ka.ffebönor gö
ra per år och under ett hems fem-
tioåriga bestånd, hon kommer att 
lida verkliga kval, om någon famil
jemedlem stryker smöret på den 
gropiga sidan av det hårda brödet i 
•stället för på den släta, och få 
hjärtkramp vid den uppskakande 
tanken, att jungfrun i. sin ansvars
löshet och ondska låter en kubikcen
timeter gas gå till Spillo i onödan. 
Hon kommer under sina promenader 
att marieras av tanken, att skosulor
na slitas, och gå med kläderna åra
tal efter att de rätteligen bort över
lämnas till. någon behövande med
människa. 

En sådan husmor kommer att 
fylla sitt hem med den trista käns
lan av njugghet och dåliga råd, vil
ken beklämmande och förlamande 
skall krypa in i hennes mans och 
barns sinnen eller, vilket är troliga
re, reta dem till en desperat reaktion 
i form av slöseri utanför hemmet. 

När man gästar henne, känner 

Dam sökes 
som' vill åtaga sig att till privatpersoner, 
mot god provision, försälja koftor, scha
lar och västar i ylle. Svar snarast till 
»Liten hemindustri» denna tidning f. v. b. 

Vi sälja 

en bra säng 
ESSSSSi I 

lämplig för sommaren till 

A. B. CARL JOHNSSON 
a KUNGSTORGET 2 

5 0  

man sig som i en fattigstuga och 
näns inte taga för sig, eller också 
går man hämndlystet och skadeglatt 
till storms mot hennes dyraste små
rätter, vilka hon hoppats kunna bi-
vara till efterkalas för hela veckan. 

En sådan idé att ha bekymmer 
om tioöringen skulle aldrig kunna 
dyka upp eller få fäste i en mans 
mera storvulet tänkande hjärna, och 
om en sådan synpunkt framlades in
för en manlig åhörareskara, skulle 
den hälsas med ett homeriskt löje. 

Småaktigheter i fråga om pängar 
är kvinnovärldens olycka. Det är 
den som stänger vägen till inflytan
de, framgång, välstånd och annan 
livets härlighet. Den som tänker i 
tioöringar får en tioöreshorisont, den 
som räknar i tioöringar får aldrig 
högre valörer att räkna med. Den 
som ser i smått lyckas aldrig åstad
komma något stort. Den som inrik
tar sig på att spara försummar att 
lära sig den oändligt värdefullare 
och nöjsammare konsten att förtjäna. 

Vår populära 

Strümp-a v delning 
står alltid främst vare 
sig det gäller kvalitéer, 
färger el. billiga priser. 

DAMSTRUMPOR 
Konstsilke 

svarta 4-00 4-75 575 6-75 
kulörta 3-75 5-00 6-75 7.50 

Melsilke 
svarta 7.50 8 50 10-75 11.50 
kulörta 6 25 7-50 12.50 14.50 

Merçerisera de 
i säsongens 
alla färger.. 2-75 3-30 
Kul. Bomulls 
Svarta Macco 

HERM.MECTHS AE 

3.60 3.90 
1.75 2.25 
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Wilh. Kaesens Eftr. 
Skomagasin 

Vallgatan 24 .  Telefon 3739-

Skodon, Tofflor. Galoscher, 

U ft P Q T ' e'egans> styrka och 
n U u o I goda passformer. 

I kvinnornas föreningsliv, i deras 
strävan efter samhälleligt medinfly-
tande, i deras arbete för utkomsten 
är deras ekonomiska räddhåga, deras 
benägenhet att se på öret, deras bris
tande offervilja en blytyngd om fo
ten. Endast i en öppen hand rägnar 
det! Crayon. 

Bjälken och grandet. 

En tidning inleder en lång detal
jerad redogörelse för det Norrbom-
ska mordet i Stockholm med följan
de harmfyllda passus : 

"Det har framställts krav 
på att rannsakningen med 
Helgalundsmördarna skall 
ske inför lyckta dörrar, enär 
man icke kan uppleta något 
skäl för att rannsakningshye-
norna av båda könen skola få 
sitt lystmäte på blod och sen
sation mättat inför rådhus
rätten." 

Man sitter undrande. Yad ligger 
det för ont eller otillbörligt i att 
lystmätet undfås inför just rådhus
rätten? Varför är det bättre och 
tillbörligare att låta utfodringen ske 
i tidningarnes brottmålsspalter? 

Om tidningen ifråga fördömt 
båda sätten, skulle åtminstone icke 
så stor undran varit förhanden hos 

Den fundersamma. 

Tänk inte 
att det är likgiltigt vilken tvål Ni använ
der, ty skillnaden är stor och verkan 
ännix större. YVY-tvålen är den bästa. 
YVY-tvålen är tillverkad pä särskild för 
denna tvål uppfunnen metod av uteslu
tande vegetabiliska oljor med tillsats 
av de mest utsökta essenser pä detta 
område samt med stöd av vetenskapen 
och under det noggrannaste beaktande 
av hygienens fordringar. 

YVY-tvålen säljes överallt. 

Aktiebolaget YVY Fabriken, Ystad. 

AN GB AG ER I A.B. 

R O S  E N  L U N D  S  
<# ß 

B  R O  D  

Almanackan — 

och damerna. 

Man skulle tro att namnsdagar 
äro ett av damernas få privilegier. 
En titt i vår svenska almanack sä
ger oss dock något helt annat. Ut
över regnveckan i juli, då man möj
ligen velat giva oss namnsdagskala
sen till tröst, äro vi även på detta 
område, jämfört med männen, gan
ska vanlottade. Av de cirka 330 
namnsdagar som förekomma under 
årets lopp ha skapelsens herrar tagit 
lejonparten eller ett 100-tal fler än 
damerna. 

Är detta rättvist? kan man fråga. 
Förutom förlusten av namnsdags
blommor följa en del andra konse
kvenser. Enligt statistiken födes ju 
årligen ett betydligt större antal 
flickor än gossar. Var skola vi ta 
alla flicknamnen ifrån, när almanac-
kffti är så fattig på uppslag? Är det 
vidare fullt juste att en fru årligen 
måste uppvakta sin man, om han he^ 
ter Carl, och hon heter något annat, 
som inte står i almanackan? 

Namnförhållandena ha i övrigt en 
gång i tiden varit långt orättvisare 
än nu. I en gammal almanack av 
1805, som händelsevis ur familje
gömmorna kommit i undertecknads 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

AlMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

händer, spanar man nästan förgäves 
efter ett kvinnonamn, i all synnerhet 
efter ett acceptabelt sådant. Av ex
emplarets cirka 330 namn komma — 
65 på damernas konto. Och namns
dagsbehagets nöje för dessa damer, 
som måste heta Eulalia, Concordia, 
Perpetua, Petronella, Corona, Justi
na, Apollonia, Seraphia, Fausta och 
Zenobia torde i någon mån ha däm
pats på grund av namnens exempel
lösa fulhet. 

I våra dagars almanack ha vi i 
alla fall kommit upp till cirka 130 
i genomsnitt mycket välklingande 
namn. 

Så det går framåt, om även lång
samt, även i almanackan. 

Sec. 

GAMMALDAGS OCH NUTIDA 
ARTIGHET. 

L'ancien régime: — Vill fröken 
vara så vänlig och flytta litet på den 
lilla söta foten. 

Nutids gentlemannen: — Dra åt er 
benen därborta! 

Därom äro nu alla 
fullt eniga om nämligen att Bergmans 
Enkas Delikatessbrödsorter äro de mest 
förstklassiga och goda. Säljes i väls. spec, 
affär i Göteborg. Telefon 10837. 

G i v  n o g a  a k t  
när Ni köper Anjovis att den är 
fullt mogen och av svensk råvara. 

A. Magnusson Bazar Alliance n:o 55 

garanterar att Ni får prima vara. 
Rökt lax, salt lax, rökt ål, kon

server stor sortering. 

Smör, ost, ägg, i butik n:o 60. 

Tel. 4570 till båda butikerna. 

Varför plågas med dåligt kaffe då Ni 
kan få Swalanders kaffe! Butiker: Kungs. 17 
Korsg. 13, Bazar Alliance- Prova redan i 
dag! Säljes endast i egna butiker. 

föresatser, äregiriga föresatser, de 
dygdigaiste föresatser? Om bara en 
kvinna blåser på dem, så ramla de 
som ett korthus — och den ärlige 
karlen blir en skurk." 

"Nå, hör nu, det måste väl bero 
på varenda människas egen vilja, om 
hon vill bli en skurk eller inte!" 

"Vilja?! Ja, om kvinnorna inte 
funnes — och den mänskliga svag
heten. Har du någon gång sett poj
kar klättra upp för en tvålad stång, 
och hur de halka ned mot sin vilja. 
Precis på samma sätt halkar en karl 
ned utan återhåll från sina goda fö
resatser, ned och ned — tills han blir 
en skurk, ser du." 

"Varför ekall du beständigt tala 
om en skurk?" 

"Det är intet vackert ord. Men det 
passar. Det passar precis. Antag, 
Paul, att någon har dragit dig upp 
ur smutsen — och du — du stöter 
honom dit ned, vad? Vad är du då? 
Och om någon kallar dig så, då kan 
du ingenting svara. Du kan inte. 
Int« ett ord. — Jaha! Och så du 
själv — vad var det du sade? Egen 
verkstad? Egen villa? Och svarta 
Julia som sällskap —?" Ede slog till 

ett högt skratt. "Den där Julia, hon 
gör dig till en stackare, en riktig 
stackare. Tänk på mig. Jag vill 
inte påstå, att där inte finns kvin
nor, som kunna jßra. en duktig karl 
av en man, men inte den sorten, inte 
vår sort, inte någon svarta Julia, 
och inte någon duva med gyllene 
hår. För ser du livet, — livet är 
likt en maskin, som du monterar. 
Bara någon liten orenlighet kommer 
in i maskinen, så går den inte, det 
hela avstannar! Eller också slår 
den över vid första tillfälle, och du 
ligger begraven därunder, med kros
sad kropp. Den som vill uppåt, Paul, 
behöver en kvinna av annat virke. 
En som är vaken, kylig, vet du, en 
som håller ögonen vidöppna, en som 
inte tål något slarv varken hos sig 
själv eller mannen, — en som drivi-r 
på med sporrar och piska, så snart 
du börjar slakna. Jag vet inte, om 
du finner mycken lycka och glädje 
hos en av den sorten, men ett vet 
jag, hos en sådan kvinna kommer en 
karl nog inte i fara att känna, att 
han egentligen förtjänar att spotta 
sig själv i ansiktet —" 

Paul, som knappt mer lyssnade på 

sin väns halvrusiga filosoferande, 
såg på klockan. 

"Vet du, Ede, den är strax tolv. 
Värden kommer snart och säger ifrån 
om stängning." 

Ede höjde huvudet. Han tycktes 
vakna upp. "Stängning?" upprepa
de han. "Slut!" och han lät blicken 
glida runt det ljusa, glada rummet, 
fullt av pratande, drickande gäster. 
"Du har rätt, Paul, slut skall det 
bli. Det var skönt, Paul — skönt 
— skönt. — Om bara inte eftersma-
ken vore — fy f—n, den avskyvär
da eftersmaken ! Men nu är det slut. 
Kom Paul, du är en hygglig karl. 
Om du möjligen kan, så förbliv det. 
Det är en så smal stig. Låt inte 
knuffa ner dig. Inte av henne — 
den svarta Julia — och inte av nå
gra andra — kvinnodj ... — inte 
en tum åt sidan. Eör om du låter 
tränga dig en enda tum åt sidan, så 
— kommer du ur kosan, Paul, ja, 
ser du —- då är det jämnt slut." 

Ede hade stannat under den röda 
lyktan framför värdshuset, och med 
livliga gester höll han sitt föredrar o 

'Kom nu bara", manade Paul, 

"annars kommer du säkert ur din 
kosa." 

Då Edes fötter visade en viss osä
kerhet, tog Paul honom under armen. 

"Jag skall gå med dig hem." — 
För stigen är så förbaskat smal", 
plad^rade Ede vidare. "Jag är en 
världsman, Paul, har alltid varit en 
världsman. Ja, varför inte? Värl
den är så skön, ser du — världen —" 

"Giv akt, här kommer vi på den 
smala stigen." 

Utan att akta på avbrottet fortfor 
Ede att tala, hetsigt, upprört, oklart. 
Paul hörde knappt på, och tillade det 
ingen betydelse. Han ledsagade kam
raten sorgfälligt in i hans nya bo
stad, tände lampan, och drog fram 
en stol till bordet. 

"Kan du själv reda dig att kom
ma i säng?" 

"Jag — hittar nog vägen." 
"Så lägg dig då att sova, Ede." 

"Sova -—- ja." 

"God natt." 
Paul stod redan med dörrklinkan 

i handen, då steg Ede vacklande upp 
från stolen, och sträckte ut handen 
mot honom. 

"God natt, Paul." 

Och då Paul tog handen, lät Ede 
med en torr snyftning sitt huvud 
sjunka ned på hans axel. Det var 
blott ett ögonblick. Så rätade han 
på sig, och stod tämligen stadigt 
framför sin barndomsvän. 

"Du får inte tro, att jag är rusig 
Paul, du får inte tänka illa om mig, 
En karl kan råka komma ur sin 
kosa, det händer nog —. Men om 
han har någon ära i själen, så fin
ner han nog sin väg igen. Han fin
ner den." 

"Framför allt skall du sova ut." 

Paul gick hem med en oklar käns
la av missräkning i sitt hjärta. Fest
kvällen hade nog kunnat vara trev
ligare, tänkte han. Annars tålde 
Ede Wessel vid att taga sig mer än 
ett glas och även om han hade ett 
litet rus, var han dock vid briljant 
humör. Aldrig hade Paul hos ho
nom upplevat en sådan katzenjam-
mer som i dag. 

(Forts i nästa n:r.) 

doftande och 5„ä0i( 

linne far m, 

kokar det med Tom 

tens Tvättpuher. 

BREVLÅDA. 

Mor Varmt tack! Enda,, j,„ 
exempel visar ju att artikeln i, i 
rit förgäves. Ckev»-

Sjuksköterska 32. Frågan har 

dan varit under diskussion ocW 

f. n. på ett sådant stadium att* 
snarast torde få anledning återk " 
ma. 

J. B. och "Salve". Manus få |te, 
hämtas. 

Upprop. Uppgifterna måste fört 
styrkas. Se föreg. n:r! 

Gerda 14 år. Kan artikeln i äa. 

net i föreg. nummer ge Er nån 

uppslag? Förhör Er med vederW 
rande. 

X. Y. Z. Varför lägga en sådan 
dumhet på sinnet ! 
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TERLIGARE SPRIDD GENOM 

ATT REKOMMENDERA DEN 

TILL EDRA VÄNNER. 

VI TACKA PÅ FÖRHAND 

FÖR ÄLSKVÄRT TILLMÖTES

GÅENDE. 

Jakten på trycKfelsdemonen. 

Tyvärr är det Redaktionen omöj

ligt att såsom utlovat var i förelig

gande nummer delgiva resultatet av 

vår Tryckfelsdemons-tävlan. Mäng

den av inströmmande lösningar oå 

den oanade massan av fel, som full

ständigt förkrossat vår korrekturlä
sare, ha, trots forcerat arbete, gjort 

det omöjligt att genomföra den vid

lyftiga granskningen förrän till nä
sta nummer.Så mycket ha vi dock för
stått, att intresset varit ofantligt 

stort hos _vår läsekrets och funderin

garna många. A^i skola lyfta på slö

jan för ett och annat från tävlingen 

i nästa nummer, då resultaten även 

delgivas. 
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 

Vår. Av E. 
Göteborg flaggar. 

ôdebygdÏolk. Av Julia Svedelras. 

0ie
P Krusls »Altartavla» och "Ma

donna". Av I e A-r. 

JSndårnes spalt: Tioöringen. Av 

Den sparsamma. 
ûallstenskuren. 
Leoniida. En kvinnotyp. Av B,. L-g. 

Det fruktade. 
Skall hemmet vara en republik eller 

inskränkt monarki. 
Hunger. Novell av Torsten Cederberg. 

Fritt vivre. 
I Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag 

I)et tyska förslaget till fredlig 

uppgörelse i skadestånds- och Ruhr

frågorna, vilket samtidigt överläm

nades till ententemakternas regerin

gar. har icke blivit föremål för des

sas gemensamma överläggningar. 

Frankrike och Belgien, som. före

dragit en separataktion, hava utan 

att invänta sina Bundsförvanters 

ställningstagande kategoriskt för

kastat det tyska fredsanbudet så
som i alla punkter oantagligt. Noten 

är avhållen i utmanande, oförsonlig 
ton. 

Frågan har även framlagts inför 
engelska parlamentets båda hus. I 
förklarignarne, vilka voro likaly-
dande och icke efterföljdes av någon 
debatt, gav engelska regeringen öp
pet uttryck åt sin misstämning över 
att Frankrike och Belgien, på det 
sätt som skett, skjutit de övriga en-
tentemakterna åt sidan i en angelä
genhet, som vidkom dem alla, och i 
vilken England genom lord Curzon 
lagit initiativet till en lösning. Eng
land aktade nu, möjligen tillsam
mans med någon annan makt (Ita
lien), för Tyskland framlägga sina 
synpunkter i frågan. 

Den engelska pressen ger uttryck 
at en tydlig förhandlingsbenägenhet 
Sent emot Tyskland. Det finnes ic-

e skymten av någon vänlighet däri, 
men mycket mer affärsmässiga 
^ynpunkter. England måste ha till-

a a Tyskland som en penningstark 
avsättningsmarknad för sina varor 

en 
Wis så sker har det att försörja 
®iljon arbetslösa. 

- seland har icke besvarat den 
ansk-belgiska noten, utan låter där-

i: anstå tills Englands och Ita-
svar föreligga. 

har n anvettigt hård fransk dom 
na 'irUnnats °ver Kruppdirektörer-

, torfle minnas "den blodi-
trp aS a't°nen" i Essen — en liten 

i de t franska s°ldater infann sig 
ligt e Ta verkstäderna, en-
sk'min r ̂  aktörerna träffad be-
häro® 6. *^vo ångvisslorna signal 
kbrik 31 etarne strömmade ut ur 

erna och °mgåvo, utan att dock 

ofreda dem, fransoserna, vilka, då 
nerverna -slutligen sveko, gåvo eld 
på den redan vikande människomas
san och nedsköto ett antal tyska ar
betare. Eör ordern att ångvisslorna 
skulle blåsa-, översatt till franska som 
"komplott mot besättningsmyndig
heterna och störande av allmän ord
ning", har verkens huvuddirektör 
baron Krupp von Bohlen dömts till 
15 års och de övriga häktade sju di
rektörerna till 10 à 20 års fängelse. 
En driftsledare fick därjämte 10 års 
fängelse. Den skändliga våldsdo
men har i Tyskland framkallat 
djup sorg och oerhörd förbittring. 

På Dausannekonferensen driva 
turkarna sitt skickliga spel, tiden 
förhalas och ententemakterna synas 
oförmögna att genomdriva sina for
dringar. Spänningen mellan Tur
kiet och Frankrike i den syriska frå
gan har ytterligare ökats. 

England har tillställt Ryssland en 
not. med hot om avbrott av de in
ledda handelsförbindelserna. Orsa
kerna härtill är den hemliga ryska 
bolsjevikpropagandan i England, ry
ska övergrepp mot engelska fiskare 
i Vita havet samt slutligen kampen 
mot kyrkan i Ryssland. De engel
ska arbetarne äro emot en sådan 
brytning, och högerpressen tycker, 
att England, som aldrig "dragit sig 
för att göra affärer med kanniba
ler", mycket väl kan upprätthålla 
handelsförbindelsen med sovjet. 

De spanska parlamentsvalen hava 
givit det förenade liberala partiet 
228 av de 408 mandaten. Högern 
fick 130. Socialister och kommunis
ter räknar man överhuvudtaget icke 
med i Spanien. De finnas endast i 
några av de största städerna. 

Göteborg 
flaggar. 

Sakta och stolt veckla de blagula 
dukarna ut sina mäktiga massor för 
vindilarna. Och det tonar liksom ur 
deras böljande veck: Fosterland! 

Muntert fladdra de vitblå vimp
larna från sina vita stänger över 
gatans stenläggning, över kanaler
nas vatten och mellan alléernas 
knoppande träd. Och det drillar lik
som från deras fladdrande yra tun
gor en munter fästouvertyr. 

Över himlen jaga lätta sommar
skyar, det disar i luften, som doftar 
vår och hav, och fästens oro genom-
skälver allt såsom ett eggande brus. 
I fina förtoningar, vårligt milt be
slöjad ligger staden i sin rika flagg-

och vimpelskrud. 
Ett hav av dukar, ett mäktigt 

färgackord i gult och blått — en 
imponerande fästfanfar, som sjun

ger, som jublar: ^ 
"Sverige — Sverige, fosterland!" 

Första klass människor äro de 
som stå i framåtskridandets tjänst 
och som bidraga till att Gud växer 

i världen. 
M. Goldschmidt. 

TILL Vf !REN.  
Du nalkas. 

Dröjande stiger du upp på fästet 

— går med hastiga, brinnande steg öoer 

jorden, 

går — och är borta. 

flllt du oss ger — och intet, 

glimmande stjärnor, ögon som le och tåras, 

blommor uars uällukt rusar och döuar 

— och den gråa falnande askan au det som 

aldrig bliuit 

bitter och salt på tungan. 

Hllt du oss ger — och intet. 

Dock är du ljuvlig. 

Utan din luft att andas, 

utan din friska, smekande hand på min 

panna 

ej oill jag leva. 

E. 

Jubileumsdagen. 
Den stora jubileumsouvertyren 

har brusat över stad och land! 
Aldrig har väl Göteborg upplevat 

en glansfullare dag. Stor blev den i 
alla bemärkelser. Hela staden hade 
liksom fått större mått, med många, 
många fler tusen invånare än eljest. 
Man undrade nästan, varifrån alla 
dessa människomassor kommit som > 
en hast utefter kilometerlånga om
råden kantade gator och alléer och 
uppfyllde alla torg. Det var en 
stadsbild som göteborgaren aldrig 
förr upplevat, och som vi nu delta
gande väl näppeligen få skåda ma

ken till. 
Och den stora frågan om väderle

ken, som månader i förväg syssel
satt invånarnes tankar hade lyckligt 
blivit besvarad. Sällan har väl so
lens gyllene skiva hälsats med större 
entusiasm än när den "denna jubel
fästens stora morgon kastade sina 
glödande strålar på stadens spiror 

och tak. 
Dagens clou blev konungens in

vigning av utställningen. 
Från trapporna till det nya Konst

museet vid Götaplatsen hade man en 
storartad vy av fästligheterna. Där
nere på den öppna platsen ormade 
sig en rad av bilar fram, avlämnan
de de inbjudna deltagarna i högtid
ligheten. Ordnar och kraschaner ly
ste färgrikt mellan de halvöppna 
överrockarna, galauniformer skym
tade, extraordinära toaletter anades 
under fotsida kappor och över hög

klackade skor. 

Plötsligt började det blixtra och 
glänsa mellan flagg- och människo
havet nere i Avenyen och ett avläg
set muller av hurrarop fortplantades 

i luften. 

Den kungliga kortègen anlände — 
en för Göteborg ovanlig syn. 

Efter förtruppen på de läckert 
bruna, stolt kråmande hästarna, som 
alla voro varandra precis lika, syn

tes konungens fyrspann och däref
ter de övriga kungliga gästernas bi
lar. Konungens och kronprinsens 
resliga gestalter under vajande gula 
fjäderbuskar nalkades under hurra
rop, huvuden blottades, hälsningar 

byttes. 

Det stora ögonblicket var inne, då 
resultatet av Göteborgs årslånga ar
bete och ansträngningar skulle lig
ga inför landsfaderns blick. 

Och vad Göteborg i detta avseen
de förmått under de sista 24 tim
marna för att giva den sista retu-
schen åt sin stora skapelse, var i san

ning underbart. 

Sådan utställningsstaden låg där 
med sina lysande kupoler och för
gyllda minareter, sin friska spring
brunn och sitt hav av fästklädda 
människor, putsad, nymorgnad och 
belyst av solskenet vilade det över 
densamma en fläkt av den stora 

världen. 

Yi tro även att något av tillfreds
ställelsens och stolthetens känslor 
rörde sig i majestätets bröst, då han 
under den kungliga baldakinen blot
tade sitt huvud för att hålla invig
ningstalet. Bland folkmassorna sag 
man i detsamma många huvuden 
blottas — men det var mest grånade 
huvuden. Den yngre generationen 
däremot behöll till stor del hatten 
på. Vinden svepte även kall trots 
solskenet och man kunde höra en 
dam i närheten viska en bön till sin 
kavaljer, en vithårig gentleman att 
sätta hatten på igen. Det blixtrade 
till som av trots i den gamles ögon, 
han rätade sin ännu spänstiga ge
stalt och svarade stolt: "Det är nu 
så en gång att när konungen talar 
har jag hatten av." — Tack, gamle 
hedersman! Det gör hjärtat gott att 
se det höviska seder ännu fortleva i 
vårt land. 

Konungens stämma klingade ut
omordentligt kraftig. Ingen av de 

(Eftertryck förbjudes.) 

ÖdebygdsfolK. 
Något om livet i kåtor och nybyggen av Julia Svedelius. 

(Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.) 

Då man blir anmodad att lämna 
ett bidrag till en artikelserie, och 
är obunden av ämnesval, tar man det 
mest närliggande, åtminstone gör jag 

det i dag. 
Det har ofta synts mig, då jag 

kuska.t omkring i Sveriges rike, som 
om folket norrut har föga reda på 
livet söderut, och det är inte sa märk
värdigt, särskilt i de vida trakter av 
vårt land, där finska språket ännu är 

modersmålet. 
Men samma okunnighet gör sig 

ofta märkbar söderut vad angår öde-
bygdsfolke'ts sträva livsvillkor. Och 
det syns som en plikt, att när tillfälle 
därtill gives, förmedla bekantskapen. 

Under åtta långresor genom Sve-
ges ödebygder och tjuguårig förbin
delse med ödebygdens folk har under
tecknad rätt väl lärt känna förhål
landena däruppe och kan också 
med innerlig modfull glädje konsta
tera, att det arbete, som utförts av 
myndigheter och enskilda för vår 
nordliga landsändes bästa, har ej va
rit resultatlöst. 

Det är en enorm skillnad nu emot 
för endast tjugo år sedan, då s. k. 
hednaskolor för vuxna upprättades 
på vissa platser i ödebygderna på ini
tiativ av nuvarande biskopen i vart 
nordligaste stift. 

Ungefär samtidigt öppnades ett 
antal arbetsstugor för barn; de nu
mera för det allmänna medvetandet 
väl bekanta Norrbottens arbetsstu
gor — nu 12 till antalet — där un
der årens lopp tusentals barn erhållit 
undervisning och inympats i Sveriges 
stam genom svenska språket, som de 
unga fått lära sig i arbetsstugorna. 

Cirka 20,000 människor bo än i 
dag utan vägförbindelse med ytter
världen. Vad betyder det inte att 
hämta barn från sådana ödebygdhem 
till en arbetsstuga, ordnad som inter
nat där barnet beredes tillfälle till 

skolgång. 
De 4—5000 lappar, som vandra 

bland nord-Sveriges fjäll och ha sina 
beten vid Norges havskust ha nu fått 
sin undervisning ordnad genom sta
tens mellangripande så, att lappbar
nen beredas kåtaundervisning genom 
särskilda i lappseminarium utbilda
de lapp-lärare av rasens egna. Förut 
togs lapparnas barn från kåta-hem
met för att inackorderas hos nybyg
gare och därunder vreds den lilla 
lappsjälen ur sina rätta gängor och 

visade sig sedan ej passa varken för 
nybyggarliv eller nomadliv. 

Fjällen behöva lappen och hans 
renhjord. Detta sagofolk bidrar till 
fjällvärldens trollska mystik. För 
mer än 4000 år sedan hade de fotfäs
te i Norden —- vart de togo vägen då 
den dödande köldperioden ett par tu
sen år före vår tidräkning förfrös 
allt liv däruppe, det vet ingen. Men 
så fort människofot åter kunde, be
träda marken däruppe syntes ren-
hudsklädda "tvåben" följa tämjda 
renhjordar och dricka sig starka av 
blodvälling. 

De ha en vandringssång däruppe 
med en sorgesam melodi. En musi
ker hörde samma melodi hos ett an
nat naturfolk i fjärran land. Trots 
vetenskaplig forskning har ännu in
gen kunnat säga, var läpparnas vag
ga en gång stod. 

De äro en levande saga, där de 
vandra i sina brokiga dräkter, som 
minna, mitt i kargheten, om orienta
lisk färgprakt. Snabbheten i lappens 
rörelser och vakenheten i hans blick 
skiljer sig vida från nybyggarens 
tröghet och: "blir det icke i dag, sa 
blir det väl i morgon eller övermor
gon eller någon annan dag." 

"Eialla happo", är ett ofta hört 
ord i finnbygden. "Inte så bråttom" 
är svenska tolkningen. Man kunde 
över ödebygdslivet sätta de orden 
som måtto. 

"Gud skapa inga hast" är också 
ett ordspråk, så sävligheten har må
hända någon religiös bakgrund. 

Den laestadiska förkunnelsen som 
på 1840-talet blev Nordsveriges mo
raliska uppryckning har av lärans 
fortsatta tolkare smyckats med en del 
lyten, vars avlägsnande vore en vinst. 

En viss kulturfientlighet skulle 
man kunna räkna med som en av lä
rans hämmande krafter. Men kultu
ren har så länge varit okänd för öde
bygden, att den för dess konservativa 
folk först mottogs som ett spöke. Men 
erfarenheten under de sista tjugu 
åren har visat, att spöket snart blir 
en kär folkets vän. De bästa skör
dar bär den jord, som inte är utsu
gen. 

Vi kunna också hoppas på rika 
skördar norrifrån, då kultur, an
svarskänsla och målmedvetet upp-
fostringsarbete utfört sin gärning 
bland folket. 

föregående talarnas hördes med så
dan tydlighet, även om den omöjli
gen kunde fylla det väldiga område 
över vilket åhörareskarorna spände. 

Omedelbart efter invigningstalet 
sågs dr. Wilhelm Stenhammar från 
sin estrad högt över folkmassorna 
lyfta taktpinnen varpå en kör av 
ljusa barnröster inledde andra av
delningen av hans fästkantat. Med 
sin växling av barns- och mansröster 
samt orkester tonade den vackert och 
omedelbart gripande, om också nå
got tunn under himmelens valv. Men 

anförandet var ståtligt. Så begeist-
ras endast skaparen inför sitt verk. 
Och i mångas sinnen levde medve
tandet att kantatens kompositör var 
densamme som med sitt "Sverige" 
skänkt vårt land en av dess allra 
skönaste tonskapelser. 

Härmed voro de officiella högtid
ligheterna slut, och de väldiga män
niskoskarorna spredos åt olika håll 
inom utställningsområdet. 

I de uttalanden man hörde runt 
omkring, kunde man avlyssna den 
allmänna stämningen. Man sparade 
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ej på Superlativen — förtjusningen 
över vad man såg var överallt spon
tan och uppriktig. På alla lands
dialekter och alla språk lovsjöng man 
vad Göteborg med denna utställning 
skapat — ur skönhetssynpunkt ett 
om hög smak och kultur vittnande 
feeri — ur odlingssynpunkt ett ståt
ligt monument över svensk företag
samhet och viljekraft — ur jämfö
rande synpunkt ett imponerande 
vittnesbörd om svensk snillrikhet och 
skapareförmåga. 

En prakt
kvinna. 

Lady Astor, som tillika med mrs 
Wintringham i engelska underhuset 
företräder sitt lands kvinnovärld, 
är en ståtlig representant för den 
modärna kvinnan, vilken finner tid 
icke blott för det egna hemmet utan 
hyser ett livfullt, i verksamhet om 
satt intresse även för det större hem 
met, samfundet. Det betydande infly
tande, hon äger, måste tillskrivas 
första hand hennes lysande personli
ga egenskaper men även hennes sam
hällsställning. Amerikanska till na 
tionaliteten och utgången ur dess 
penningaristokrati, tillhör hon ge 
nom sitt giftermål den engelska 
bördsaristokratien. 

För att lämna en bild av henne 
återgiva vi några brottstycken ur det 
valtal, som hon höll, när hon förli 
det år vid underhusvalet uppställ 
des som högerns kandidat i distrik
tet Sutton i Plymouth, vilket hon re
dan tidigare representerat. 

"För tre år sedan", sade hon, 
vänd till det fulltaliga auditoriet, 
"valdes jag för att tjäna er och för 
att fortsätta min mans politiska ar 
bete, vilket jag under en följd av år 
levt mig in i. Jag har som under
husledamot tillvaratagit alla berät
tigade intressen, de kommersiella, 
merkantila, industriella och militära 
liksom de enskilda medborgarnes. 

Då jag var den första kvinnliga 
parlamentsledamoten, hyste jag na
turligtvis särskilt intresse för frå 
gor, rörande kvinnor och barn, men 
jag har också givit min hjälp åt per
soner i högre och lägre tjänstegrad 
åt lärare, arbetslösa o. a. och därmec 
visat, att jag icke varit representant 
endast för mitt eget kön. Detta val 
i Sutton är icke någon partistrid 
Jag vänder mig till män och kvin
nor inom alla partier och klasser mec 
begäran om stöd. Min önskan är 
att främja moraliska förhållanden 
hem och samfund. Jag tror, att 
England behöver renhet, nykterhet 
ärlig politik. Jag är för fred och 
sparsamhet. Utan fred kan världen 
icke koma i arbete. Fred kunna vi 
få endast under förutsättning, att 
alla oavgjorda internationella frå
gor, även de som röra skadestånd, lö
sas gemensamt av alla nationer. 

Vår krigsmakt är en borgen för 
freden, men jag är emot ett åter
upptagande av den gamla vanvettiga 
kapprustningen, vilken betyder oer
hörda skatter och oundvikligen le-
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der till liva krig. Av hela mitt hjär
ta önskar jag att Folkens Förbund 
må utvecklas. 

Jasr vill arbeta för bättre bostads
förhållanden, för flere lekplatser åt 
barn, för bättre uppfostran, för 
folkhälsa och allmän välfärd. 

Jag har icke gått ut i det offent
liga livet för att göra karriär. Jag 
har sex barn och många personliga 
intressen, men när jag ser eländet 
och de många samhälleliga bristerna, 
skulle jag svika min plikt, om jag 
droge mig tillbaka för att njuta ett 
bekymmerslöst och behagligt privat
liv. — Jag ber er stödja mitt val för 
att jag må kunna fortsätta mitt ar
bete för de högsta idealen i det en
skilda och offentliga livet." 

Och lady Astor blev vald! 
Till sin politiska trosbekännelse 

är lady Astor höger, nej, högervilde 
är nog den rätta beteckningen. Hon 
har icke underordnat sig partidisci
plinen, utan säger sin mening fritt 
och klokt. 

Stor uppståndelse väckte det, när 
hon inför högerns representantför
samling anklagade det bestående 
samhället för att hava givit de sam 
hällsomstörtande krafterna näring 
genom en bostadspolitik, som tvinga
de stora delar av befolkningen att 
bo i kyffen, i vilka vantrevnaden, 
missnöjet och hatet mot de bättre lot
tade måste finna den tacksammaste 
jordmån. Samhället hade därjämte, 
framhöll hon. genom att hålla folk
skollärarekåren nere både i socialt 
och ekonomiskt hänseende kastat den 
i armarna på socialismen, med re
sultat att den engelska arbetareung
domen uppfostrades av socialistiska 
mot det bestående samhället avogt 
sinnade lärare! 

Sanningen i dessa- påståenden är 
ju uppenbar, men vållade ändå svår 
uppståndelse inom det manliga läg
ret. 

För någon tid sedan företog lady 
Astor en föreläsningsturné i sitt fä
dernesland Amerika och höll därvid 
på olika platser ett 40-tal föredrag. 
Hennes resa blev ett fullständigt 
triumftåg. Tidningspressen skänkte 
henne det mest oförbehållsamma er
kännande och talade om henne med 
beundran. 

"Om hon emellanåt fällde skarpa 
uttryck om det manliga släktet, så 
gjorde hon det med förstånd, säger 
en tidning, och fortsätter: "Om hon 
skrattade åt männens viktighet och 
gycklade med deras små svagheter, 
så gjorde hon det utan agg och bit
terhet. Man kom att tänka på John 
Ruskin, när han besökte det Britiska 
museet för att betrakta de uppstop
pade pingvinerna, emedan han tyck
te dem vara så 'sympatiskt löjliga'. 
Det fanns en tid, när en kvinna, som 
ägnade sig åt politik, betraktades 
mer som politiker än som kvinna, 
och den är ännu icke helt och hållet 
förliden. Men lady Astor har alltid 
haft högre mål i sikte. Hennes ar
bete för mänsklighetens väl föregick 
hennes inträde i politiken, och i dag, 
när hon nått allt vad hon eftersträ
vat, ägnar hon sina tankar främst åt 
frigörelse för kvinnan, barnens häl
sa, nationens livskraft och i nära 
samband därmed världsfred och Fol
kens förbund." 

Kvällen innan lady Astor lämna
de Amerika talade hon i Newyork 
inför 1,900 medlemmar av Förenin
gen för politisk bildning och vädjade 
därvid varmt till Förenta staternas 
befolkning om hjälp till Europa i 
dess förtvivlade belägenhet. 
- "Amerika", sade hon bl. a., "har 
varit angeläget att skydda sina olje
intressen i Mesopotamien, men av
böjt att ingripa i de europeiska svå
righeterna. "Jag frågar er", tillade 
hon, "vilketdera är viktigast, olje
koncessioner eller en blödande 
mänsklighet." 

I slutet av sitt tal yttrade hon: 
"Den politiker, som av brist på 
grundsatser känner sig nödsakad att 
vädja till fördom eller hat, det må 
nu vara klasshat, nationalhat eller 
internationellt hat, kommer att för
lora, Endast den som strävar efter 
att hjälpa hela mänskligheten förtjä
nar och får rättänkande människors 
stöd." 

Ole Kruses "Altartavla 
och "Madonna." 

Två av jubileumsutställningens pärlor. 

il 

När resultatet nu ligger överskåd
ligt av den utställning av modern 
konst, vars sammansättning tidigare 
mötts av så mycket rabalder och 
kritik, framstår det klart att farhå
gorna ingalunda voro oberättigade. 

En hastig överblick ger snart vid 
handen att det är de ultramoderna, 
som ända till tröttsamhet dominera 
de flesta och största salarna i det nya 
Konstmuséets magnifika palats vid 
Götaplatsen. Efter en stunds fridlös 
vandring mellan deras mer eller min
dre grella och odefinierbara färgex
periment rinner en osökt Heiden-
starns ord om konstadepterna i Rom 
i tankarna: 

"Vad stoj kring bordet på buvetten 
Stjärnan 

bland dessa män, som lagt för fäfot 
hjärnan 

och se sin hela vackra värld med 
ögat." 

Man upptäcker bäst skillnaden 
mellan experimenterande och inspi
rerad konst, när man inträder ex
empelvis i Arosenius-salen, där även 
den allra minsta miniatyr bär en ge
nial konstnärsindividualitets sär
prägel och liar något att säga utöver 
färgens tomma skri till ögat. 

Men det finns även ett par andra 
verk däruppe, som trots sin undan
skymda plats i en liten sal allra 
längst bort i andra avdelningen tor
de komma att tilldraga sig en stor 
och berättigad uppmärksamhet på 
denna utställning. 

Det är Ole Kruses två stora, efter 
många års arbete slutligen fullbor
dade verk: "Altartavlan" och "Ma
donnan". 

"Altartavlan" är redan känd för 
göteborgspubliken. Men den är icke 
längre samma målning, som man för 
något år sedan såg vid en utställning 
å Göteborgs museum. Duken har un
derkastats en överarbetning, som nä
stan gjort den till en helt ny sak. Allt 
har fördjupats, förinnerligats, fär
gerna ha blivit mörkare, mäktigare, 
praktfullare, det hela liar fått ett 
pathos, som verkar direkt gripande. 
Stämningen kring den i bön försänk
ta Kristusgestalten framför Jerusa
lems gyllene stad äger en lidelsefull
het, som extatiskt genombävar allt. 
Över tavlan vilar andakt och ro, men 
en andakt som griper och upplyfter 
hjärtat, en ro sådan den mäktig 
strömmar ur naturens fullhet och 
rikedom. Djup och klar, mättad av 
kolorit framträder varje färg med 
emaljens sällsamma fulla glans — en 
effekt som man icke förut sett make 
till i vår moderna målarkonst. Al
drig har grönskan vuxit djupare 
grön än här, aldrig guldet glimmat 
i ädlare glöd, aldrig purpurn haft 
en mera mättad svärta. 

Och vilken mångfald av symbolis
ka detaljer äro ej kärleksfullt inar
betade i denna altartavlas tre avdel
ningar! Men de komma, tyvärr, icke 
till sin rätt i salens för tavlan helt 
och hållet olämpliga sidoljus. 

Det är att djupt beklaga, att dessa 
utställningens mest fulländade och 
genomtänkta verk ej kunnat beredas 
tillfälle till en lämpligare placering 
ute i någon av de större salarna med 
deras utmärkta överljus, vilka nu 
till stor del intagits av arbeten, som 
saklöst kunnat lämnas en vida an
språkslösare plats. 

Ty samma anmärkningar rörande 
belysningen, som störa vid betrak
tandet av "Altartavlan" gälla även 

"Madonnan". 
Man vet icke vilket av dessa båda 

verk man skall sätta högst såsom 
målerisk lösning av ett problem. De 
äro sprungna ur samma själ och ur 
samma pathos, och hava båda upp
nått den fulländning, där intet mera 
finnes att tillägga. För den, som 
icke förut sett Ole Kruses "Madon
na" borde den verka som uppenbarel
sen om en from och religiös konst, 
som man icke längre trodde äga nå
got hemvist på jorden. 

Framför ett praktfullt blommande 
rosenträd i det underbaraste land
skap står madonnan inför den knä-
böjande änglaskaran med barnet lyft 
på sin arm. — Vem mer än Ole Kru 
se sluter sig under år inne med ett 
dylikt problem för att slutligen lösa 
det på ett sätt, som ingen annan löst 
före honom? Här är den ideellt ska
pande konstens frihet från all bin
dande realism, vilken ur naturens ri 
kedom lånar allt, som kan förstärka, 
förhöja, försköna, apoteosera ett mo
tiv. På denna himmel lyser rägnbå-
gen och stråla stjärnorna, detta land
skap utan perspektiv, men med visio
nens högre sanning och trolighet bär 
floden, blomman, trädet, människans 
och snigelns hus. 

Hela ljuset i tavlan, från änglar
nas gloria, från stjärnorna, från det 
varmt röda skenet över floden, sam
lar sig i en ljuv, klar glans kring 
barnet, där det sitter på moderns 
arm såsom en symbol av morgonens 
eviga liv. 

Man skulle kunna betrakta denna 
märkliga målning i år, och intrycket 
skulle likväl ej förflackas. Med var
je penseldrag har konstnären över
flyttat sin vision på duken — vac 
man ser är den bild, han sett i sin 
själ, så klar, så fulltonig, som en 
sinnebild någonsin kan bli utanför 
sitt själiska hem. 

Man frågar sig ovillkorligen vil 
ket öde dessa båda ädelstenar inom 
vår nutida konst skola gå till mötes 

och med sommarens utställning 
Skall den rätte mannen eller den 
rätta kvinnan finna dem och rädda 
dem till en offentlig samling, där de 
först och främst höra? Eller skola 
de såsom ett par nya och utomor 
dentligt värdefulla förvärv fästas 
vid den nya konstinstitution i Gö 
teborg där de nu exponeras? 

En gång skola de likväl komma på 
sin rätta plats. Där äro de icke nu 
Men det är ej heller mycket annat 
som nu hänger däruppe i vårt nya 
ste museum, väntande på att tiden 
om det, såsom om allt annat, skall 
säga sitt sista och avgörande ord. 

I—e A—r. 

Fröken Hagelström kommer något 
echaufferad in i thé- och bridgesä 
skåpet och säger: 

— Det var en oförskämnd karl där 
nere på gatan, som tilltalade mig 
men jag stampade i trottoaren och 
ropade: Nej!!! 

De övriga: — Vad frågade han 
dej??? 

Fröken Hagelström eftersinnande 
och perplex: — Ja, vet ni, det hörde 
jag inte. 
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Angeln. 
M. Poincaré, som världen har olyc

kan att räkna som Frankrikes stats
minister och Europas herre, omfattas 
utanför sitt lands gränser med käns
lor, vilkas art är väl känd. Till alla 
de tidigare sanningssägarne om hans 
person och hans onda gärning börja 
nu även engelsmännen sälla sig. Vän
skapen har förbleknat, likgiltigheten 
som efterträdde den börjar övergå i 
avsky. 

I "The Outlook" skriver William 
Bolitho : 

På alla Frankrikes kyrkogårdar 
står nu en strängt allvarlig ängel av 
jrons eller sten, som svävar uppåt 
på tå eller lutar sig ned, alltid med 
en palmgren i handen och en shrap-
nel-hjälm på hjässan. Den reses i 
varje by bland krigsgravarne. 

M. Poincaré och hans anhängare ha 
tillägnat sig denna ängel för sina 
egna syften och utlägga med dess 
hjälp texten för det franska folket. 
Varje vecka resa regeringens talare 

egna stora lyxbilar eller mindre 
luxuöst i expresståg till Frankrikes 
yttersta gränser för att besöka sin än
gel och under dess vingars skugga 
förkunna ordet. Personer som haft 
fördel av kriget, generaler, som för
sta månadens befordran bragte utom 
personlig fara, civila personer, som 
förklarats oumbärliga på sina respek
tive poster, Bordeaux-ministrar, som 
följde sin president på flykten vid 
första kanonaden, stå varje vecka på 
krigskyrkogårdarne och avlägga hög
tidligt ed på att de äro beredda att 
göra om alltsammans igen. 

M. Poincaré själv finner denna ta
larstol så tilltalande — där han står, 
omgiven av ett stort sällskap, som ej 
kan annat än hålla- sig tyst — att 
han numera sällan riktigt låter höra 
sin visdom annat än på krigskyrko
gårdar. Han har ingått i det allmän
na medvetandet såsom oupplös 
ligt förenad med begravnings
platser och marseljäsen. Han 
framställes ofta karrikerad, klädd 
som en begravningsentreprenör 
med en palmkrans, lånad från ett mo
nument, i handen och ett välvilligt le
ende på läpparna. Vi ha haft tal av 
honom, hållna i skuggan av krigs
änglar på kyrkogårdar varje vecka 
under 3 månaders tid. Alla ha de in 
nehållit ett förhärligande av våldet, 
ett försvar för kriget och för bajo
netten som skiljedomare och en upp 
fordran till de döda att vara hans 

Det är onödigt att koka kläderSa 
»- - . 
om man nnvnnder Rlnjo. Genom nu 
lägga klfideran i blôl i en ljum Hlnio-
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vittnen på, att han är svuren n1L 

ståndare till varje tanke på fre • 
M. Poincaré liksom alla han» ' ( 

följare kan vara säker på sitt 
torium. Han väcker upp de (i 

som i livet kanske förbannade h® ^ 
de tvingas att gilla hans stafo'01^ 
sanktionera hans våldspolib ^ 
hans ärelystna strävanden, oc 
draperar sitt sällskap i okrän ^ 
svepskrudar. Om de kunde ^ 
blott en enda gång, dessa hans ^ 
nen, komma inom hörhåll öi" ^ 

högröstade vältalighet och "^r ' ^ 
ge honom svar på tal, kunde « 
han sålunda helt oförsynt a c ^ ^ 
vakna till liv blott en enda ga»g^ 
ställa till rätta de orostiftare-^ 

berövat dem, miljoner ^ ya(j 
ljus och liv, vad skulle de säga ^ 
annat än: "Håll frid, likasom 

här!" 
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Livsfrågan för oss för tillfället är 
förhållandet mellan föräldrarna ooh 
deras barn, skriver den amerikanske 
skolmannen d:r Ruf us Jones. Vad 
vi framförallt måste ha klart för oiss, 
är, att vår kulturnivå ej kan avse
värt höjas eller dess kvalité mycket 
förbättras, förrän föräldrarna ge sitt 
bidrag till barnets utveckling i fråga 
om moralisk och andlig ledning. 

Man måste börja hemma. 

Det bästa uppfostringssystean i 
världen kan aldrig leda till verklig 
framgång vid grundläggandet av en 
karaktär, om det ej råder samverkan 
mellan hem och skola eller om, vil
ket ofta är händelsen, hemmet utgör 
ett avgjort hinder för utförandet av 
uppgiften. 

För femtio år sedan då Darwins 
I stora upptäckter åstadkommo en om
välvning i det mänskliga tänkandet, 
lades mycken, och troligtvis för myc
ken, vikt vid ärftlighetsteorierna. Det 
troddes då allmänt, att det nyfödda 
barnet kommer till världen utrustat 
med alla de moraliska och intellek
tuella företräden, som dess förfäder 

I tillkämpat sig. Det ansågs vara a-lla 
föregående tidsåldrars arvtagare, som 
hade att mottaga utan all egen för
tjänst den långsamt hopade skatten 
av bedrifter och goda gärningar, som 
utförts av dess föregångare inom 
stam eller familj. Nu för tiden tala 
vi försiktigare om "de ärvda karak-

I tärsdragen". Nästan alla biologer 
och psykologer äro ense i den upp
fattningen, att det är mycket liten 

I sannolikhet för att de egenskaper, fy
siska, själsliga eller moraliska, som 
en av förfäderna tillvunnit sig genom 
egna personliga ansträngningar, nå
gonsin kamma att genom arv över-

I flyttas på avkomlingarna. 

Är hemlivet som det bör vara? 

Och nu till själva huvudsaken: Är 
I vårt hemliv någonting prisvärt eller 
motsatsen? Det måste erkännas, att 
vi drivit principen om demokrati och 

I självstyrelse i hemmet längre än nå
got annat land i världen. Den gamla 

I idén om absolut faderlig myndighet 
och patriarkalisk ledning har i Ame
rika fått vika för en helt olika me-

I tod. 
Den modärne amerikanske fadern 

är sina pojkars vän och kamrat, åt
minstone är detta det amerikanska 
idealet. Både far och mor sluta sig 
till barnen i nära förtrolighet på ett 
varmt och vänskapligt sätt. De för 
stå varandra, och saker av vikt be
stämmas ej så mycket genom myndi 
ga befallningar som genom diskus
sion, överläggning, ett ömsesidigt gi
vande och tagande och slutligen ge 
nom omröstning. Barnen, ofta helt 
små barn, ha sin rösträtt, deras önsk
ningar och intressen tas i betraktan

de, och de räknas som självstyrande 
personligheter. 

Ben demokratiska metoden. 

Naturligtvis kommer som en na
turlig följd av detta, i somliga fa
miljer, att den demokratiska metoden 
skämmer bort barnen. De upptäcka 
hur de ska' "ta" föräldrarna för att 
få sin vilja fram. De bli olydiga, 
kanske rent av herrar över föräldrar
na, olidliga för omgivningen. Men 
frågan är, om dessa samma föräldrar, 
som komma till korta under republik-
principens tillämpning i hemmet, 
skulle reda sig mycket bättre, om fa
miljen styrdes enligt den auktorita

tiva principen. 
Det måste alltid bli strid mellan 

far och son, har det sagts, emedan 
den ene strävar efter makt och den 
andre efter oberoende. Det fanns 
"bortskämda barn" även under den 
gamla regimen, och "avskrädeshö-
gen" var sannolikt lika stor då som 
nu. Det finns ingenting som kan 
ersätta medfödd visdom, insikt, sunt 
förnuft, takt, personligt behag och 
stål i karaktären. När dessa egen
skaper saknas, så bli följderna olyck
liga, under både det gamla och nya 

systemet. 
Det finns säkert ingenting bättre 

i denna ostadiga värld än det för
troliga kamratskapet mellan föräld
rar och barn. När ett barn icke kan 
leka ut-an att gå till grannarna och 
inte kan hitta på något annat sätt 
att roa sig än genom en utflykt från 
hemmet, så är det något som saknas 
i det hemlivet. Och ända bättre än 
kamratskap i leken är kamratskap 
arbetet. En klok och förståndig far 
låter barnet få sin andel av familje 
plikterna, så att uppgifterna bli ge
mensamma. Men detta kan endast 
ske genom att han ställer sig på 
samma nivå som barnet. 

Godhet är ej nog. 

Det måste sägas uttryckligen, att 
endast "godhet" å föräldrarnas sida 
ej är nog för att vinna malet. En 
god vilja allenast skapar ej en skick
lig läkare, en framstående lärare, en 
framgångsrik predikant, och ej heller 
kan det skapa en far och mor av 
rätta sorten. Det behövs åtskilliga 
andra egenskaper utom godhjärten-
het. Man måste förstå, hur man skall 
kunna vara sina barns verklige vän, 
förstå att dela sitt liv med en annan. 
Det finns inget annat "Sesam öppna 

dig" än detta. 

Denna nya typ för hemlivet är ett 
a,v våra stora experiment, och det 
kan, enligt min tanke, anses ha utfal
lit lika lyckligt som vårt experiment 
att införa demokrati i stad, stat och 
nation. Ingen form av demokrati 
verkar på ett alldeles lugnt och full
komligt sätt i vår ofullkomliga och 
bristfälliga värld. Frihet går lätt 

över till tygellöshet och obändighet, 
om man försummar en ständig vak
samhet. Det pris vi betala för våra 
tillfällen att praktisera friheten äi 
alltid stort. 

Demokrati i hemmet. 

•Tag hoppas, att ingen med anled
ning av ovanstående tror, att jag när 
några fåfänga illusioner om att barn 
skulle kunna bli väl fostrade utan 
disciplin, i synnerhet under de första 
åren. Men jag vill åter uttala mitt 
bestämda gillande av tillämpningen 
av den demokratiska principen i 
hemmet. 

Ett demokratiskt hem, d. v. s. ett 
hem, vari varje medlem t. o. m. de 
små barnen har en väsentlig andel 
och lämnar sitt bidrag vid uppgö
randet av planer och fattandet av 
beslut, är ej något, som går av sig 
själt som en automat. Det är tvärt
om något, som dagligen och stundli
gen kräver visdom, sunt förnuft, 
självbehärskning, överseende, takt, 
omdöme och vaksamhet. En längre 
tids moralisk uppfostran och träning 
är det enda, -som kan fullt uppväga 
dominerande myndighet. Men, jag 
upprepar det, vi skola aldrig få en 
verkligt sund uppfostran, förrän det 
grundläggande arbetet, i synnerhet 
den moraliska uppfostran, göres i 
hemmet. Vi kunna fördubbla våra 
skatter och öka lärarnes arvoden, 
riva ner skolhusen och bygga större, 
reformera undervisningsväsendet och 
likväl komma till samma otillfreds
ställande resultat, så länge ej föräld
rarna taga sitt värv på allvar och 
sköta det med insikt och kraft. Kyr
kan har i någon mån förlorat sin 
makt över barnet såväl som över 
föräldrarna. Hon kommer aldrig att 
återfå den i enlighet med medeltida 
begrepp. Detta gör den grundläg
gande fostran i hemmet så mycket 
viktigare och mera betydelsefull, och 
det innebär, att hemmet är den fram
tida civilisationens hörnsten och 

grundval." 
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H a r  N i  
n å g o t  

att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker Ni 
n å g o n  

"Fritt vivre." 
De kvinnliga platsannonser, där de 

önskade eller erbjudna löneförmåner
na sammanfattades i orden I ritt 
vivre" äro spårlöst försvunna från 
tidningsspalterna. För tjugu ar se
dan och därförut i övervägande fler
tal — nu alldeles borta! Ett talan
de vittnesbörd om en stor och gläd
jande förbättring i våra arbetsför

hållanden. 
Den kvinnliga arbetskraften, en 

gång för rikt tillllödande i förhal
lande till den ringa efterfrågan och 
därför underbetalad, har efter hand 
såsom användbar och god, vunnit 
terräng inom arbetslivet, absorbe, 
rats av de olika yrkena; efterfrågan 
därpå är nu lika stor som, ja, kan 
ske större än tillgången, lönerna hav i 
stigit och skola fortsätta att göra 

det. 
Vi märka icke från dag till dag 

att kvinnornas ställning förbättras, 
men en tillbakablick ett eller annat 
decennium, en jämförelse mellan 

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 
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förhållandena då och nu, såsom här 
i fråga om "Fritt vivre" och ett 
utrop av häpnad och glädje und-
slipper oss. Vi ha dock uträttat en 
hel del, vi ha betalt vår skuld till 
de första kvinnliga modiga pioniä-
rerna genom att troget och fram

gångsrikt fortsätta deras verk, vi 
hava gjort, arbetet för utkomsten lät
tare för de kvinnor som komma ef

ter oss l 
Det är duktigt gjort! Låt oss 

tacka varandra! 
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G ÖTEBORGS HANOELS-
« SJÖFARTS TIDNING 

Leonilda. 
En Kvinnotyp. 

Av R. L—g. 

J 

Idealet 
nj m'1'16! ' ^en matta behag'lig'a tient, 
fwnda vy-v V bruk av den be-

• Yvv ,vålen. 
. . "tValeu sälies i alla affärer. 

^bolaget YVY Fabriken, Yslad. 

Vem är Leonilda? undrar ni. Leo
nilda var min städerska på pensio
natet i Kom, men vid sidan av denna 
mera blygsamma befattning sitter 
hon inne med den ovanskliga äran 
att ha gjort slut på världskriget. Hur 
det gick till? Jo, det skall jag strax 
berätta, men först lite om Leonilda 

själv. . L 
Vad som från början kom mig a i 

intressera mig för henne, \ar henne.' 
fasta förtröstan på helgonen. -Nyc
keln till klädskåpet i mitt rum var 
borta, när jag skulle öppna det — 
inom parentes en icke alltför ovan
lig företeelse beträffande italienska 
lådor och skåp. - Alla möjbga 
nycklar försöktes men forgave. 
Fram på kvällen kom Leonilda meu 

ännu en och si - den passade. 

"Grazie a San Antonio", utbrast 
hon. Jag frågade, vad hon mena

de med det. 
"Men signora", sade hon halvt 

förebrående, vet ni inte, att San An
tonio hjälper en att hitta bortkomna 
saker? Jag har bett honom hela ef
termiddagen och se nu! Glädjestrå-
lande gjorde hon en gest åt skåpet. 

Vad som vidare slog mig var hen
nes otroliga arbetsamhet. Kom jag 
hem vid midnatt-, ja, nog fann jag 
Leonilda vaken och sysslande med 
någonting. För det mesta borstade 
hon då skor. Hon hade ensam all 
uppassning och städning om hand i 
sin våning, bestående av minst tio 

rum. 
"Men hur mycket sover Leonilda 

egentligen?" frågade jag henne vid 
ett- sådant tillfälle, ty jag visste, att 
hon var mycket morgontidig. 'All
deles tillräckligt", försäkrade hon. 
".Tag brukar lägga mig vid 12-tiden 
och stiga upp kl. 4. Mer sömn be

höver jag inte." 

"Men varför redan klockan i. 

uiTdrade jag. 
"För att kunna vara i kyrkan till 

första mässan klockan 5", svarade 
hon. "Det har jag inte försummat 
en dag sen min barndom, da min mor 
tog mig med, så snart jag kunde gå. 
Finge jag inte börja min dag i kyr
kan, skulle jag inte kunna leva . 

En dag frågade jag henne, om hon 
inte vore glad och stolt över Musso
lini. I motsats till alla andras blev 
hennes svar allt annat än jakande. 
"Qu-est-ce que c'est que ca, Musso
lini", utbrast hon med en föraktfua 
axelryckning. "C'est rien". Och vi 
utvecklade hon i en flödande svada, 
än på franska, än på italienska, sin 
åsikt om både honom och fascismen, 
som hon spådde en mycket kort fram
tid. Därefter kom hon in på tidens 
ondska i allmänhet och förklarade, 
att den förbannelse, som sedan länge 
vilat över Italien, berodde på 'la li-
bertå della stampa" (tryckfriheten), 
som gjort människorna galna och 
dragit dem ifrån den rätta tron. 

Leonilda var grann att se på vid 
det tillfället. Den böjda, lilla ge
stalten fick hållning och grandezza, 
det gula, rynkiga ansiktet liv och 
färg och de svarta ögonen sprutade 

eld. 

Men vad som mest av allt upp
väckte hennes heliga vrede var skils
mässor. Intet av sakramenten var 
för henne så okränkbart som äkten
skapet. På pensionatet bodde en fru, 
som just låg i skilsmässa, När Leo
nilda fick reda på det, började hon 
med att förmana henne och bönfalla 
henne att flytta tillbaka till sin man. 

Madame", sade hon, "vi har här i 
Italien ett ordspråk, som lyder: 'det 
är kvinnan, som gör mannen, icke 
mannen som gör kvinnan". Ni sä
ger, att er man varit brutal och grym 
emot er. Men möt inte hårt med 
hårt! Försök med vänlighet! Ni 
skall lyckas. En kvinna lyckas all
tid, om hon själv vill och ber madon

nan om hjälp." 
Då Leonilda emellertid märkte, 

att hon spillde sina ord förgäves, blev 
I hon hård som flinta. För att visa 
sitt ogillande slutade hon upp att 
städa- i bemälda dams rum. D. v. s 
bäddning o. dyl. vågade hon ju ej 
låta bli, men all dammtorkning och 
finstädning Upphörde. Fru X. gjor
de anmärkning, men talade för döva 
öron. Dammet växte och växte. En 
dag gick hon till värden. Leonilda 

fick uppsträck ning, men följande 
morgon låg dammet kvar som förut. 
Nya klagomål till värden. Nu tog 
denne i med hårdhandskarna. 

"Om inte fru X:s' rum vore full
komligt- dammfritt kl. 1, så finge 
Leonilda flytta", löd domen. 

Högt gråtande och snyftande kom 
hon in till mig. "Oh, madame, ma
dame", klagade hon, vridande hän
derna i förtvivlan, "cette coquine, cet 
animal! Inte nog med att hon gjort 
sin man och sina barn olyckliga, nu 
skall hon också bringa mig i fördär
vet och få värden att kasta mig på 

srat-an." 
Jag försökte lugna henne och få 

henne att inse, att hennes personliga 
tankar om fru X. ingenting hade att 
göra med hennes egna plikter gent
emot en kund i pensionatet. 

Så småningom tog hon reson, och 
den dagen blev det verkligen, åt
minstone relativt, dammfritt i fru 
X:s rum. 

En gång frågade jag Leonilda, 
varför hon, som höll så på äktenska
pet, inte själv gift sig. "Nej. sig
nora", sade hon, Gud har haft an-
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ej på Superlativen — förtjusningen 
över vad man såg var överallt spon
tan och uppriktig. På alla lands
dialekter och alla språk lovsjöng man 
vad Göteborg med denna utställning 
skapat — ur skönhetssynpunkt ett 
om hög smak och kultur vittnande 
feeri — ur odlingssynpunkt ett ståt
ligt monument över svensk företag
samhet och viljekraft — ur jämfö
rande synpunkt ett imponerande 
vittnesbörd om svensk snillrikhet och 
skapareförmåga. 

En prakt
kvinna. 

Lady Astor, som tillika med mrs 
Wintringham i engelska underhuset 
företräder sitt lands kvinnovärld, 
är en ståtlig representant för den 
modärna kvinnan, vilken finner tid 
icke blott för det egna hemmet utan 
hyser ett livfullt, i verksamhet om 
satt intresse även för det större hem 
met, samfundet. Det betydande infly
tande, hon äger, måste tillskrivas 
första hand hennes lysande personli
ga egenskaper men även hennes sam
hällsställning. Amerikanska till na 
tionaliteten och utgången ur dess 
penningaristokrati, tillhör hon ge 
nom sitt giftermål den engelska 
bördsaristokratien. 

För att lämna en bild av henne 
återgiva vi några brottstycken ur det 
valtal, som hon höll, när hon förli 
det år vid underhusvalet uppställ 
des som högerns kandidat i distrik
tet Sutton i Plymouth, vilket hon re
dan tidigare representerat. 

"För tre år sedan", sade hon, 
vänd till det fulltaliga auditoriet, 
"valdes jag för att tjäna er och för 
att fortsätta min mans politiska ar 
bete, vilket jag under en följd av år 
levt mig in i. Jag har som under
husledamot tillvaratagit alla berät
tigade intressen, de kommersiella, 
merkantila, industriella och militära 
liksom de enskilda medborgarnes. 

Då jag var den första kvinnliga 
parlamentsledamoten, hyste jag na
turligtvis särskilt intresse för frå 
gor, rörande kvinnor och barn, men 
jag har också givit min hjälp åt per
soner i högre och lägre tjänstegrad 
åt lärare, arbetslösa o. a. och därmec 
visat, att jag icke varit representant 
endast för mitt eget kön. Detta val 
i Sutton är icke någon partistrid 
Jag vänder mig till män och kvin
nor inom alla partier och klasser mec 
begäran om stöd. Min önskan är 
att främja moraliska förhållanden 
hem och samfund. Jag tror, att 
England behöver renhet, nykterhet 
ärlig politik. Jag är för fred och 
sparsamhet. Utan fred kan världen 
icke koma i arbete. Fred kunna vi 
få endast under förutsättning, att 
alla oavgjorda internationella frå
gor, även de som röra skadestånd, lö
sas gemensamt av alla nationer. 

Vår krigsmakt är en borgen för 
freden, men jag är emot ett åter
upptagande av den gamla vanvettiga 
kapprustningen, vilken betyder oer
hörda skatter och oundvikligen le-
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der till liva krig. Av hela mitt hjär
ta önskar jag att Folkens Förbund 
må utvecklas. 

Jasr vill arbeta för bättre bostads
förhållanden, för flere lekplatser åt 
barn, för bättre uppfostran, för 
folkhälsa och allmän välfärd. 

Jag har icke gått ut i det offent
liga livet för att göra karriär. Jag 
har sex barn och många personliga 
intressen, men när jag ser eländet 
och de många samhälleliga bristerna, 
skulle jag svika min plikt, om jag 
droge mig tillbaka för att njuta ett 
bekymmerslöst och behagligt privat
liv. — Jag ber er stödja mitt val för 
att jag må kunna fortsätta mitt ar
bete för de högsta idealen i det en
skilda och offentliga livet." 

Och lady Astor blev vald! 
Till sin politiska trosbekännelse 

är lady Astor höger, nej, högervilde 
är nog den rätta beteckningen. Hon 
har icke underordnat sig partidisci
plinen, utan säger sin mening fritt 
och klokt. 

Stor uppståndelse väckte det, när 
hon inför högerns representantför
samling anklagade det bestående 
samhället för att hava givit de sam 
hällsomstörtande krafterna näring 
genom en bostadspolitik, som tvinga
de stora delar av befolkningen att 
bo i kyffen, i vilka vantrevnaden, 
missnöjet och hatet mot de bättre lot
tade måste finna den tacksammaste 
jordmån. Samhället hade därjämte, 
framhöll hon. genom att hålla folk
skollärarekåren nere både i socialt 
och ekonomiskt hänseende kastat den 
i armarna på socialismen, med re
sultat att den engelska arbetareung
domen uppfostrades av socialistiska 
mot det bestående samhället avogt 
sinnade lärare! 

Sanningen i dessa- påståenden är 
ju uppenbar, men vållade ändå svår 
uppståndelse inom det manliga läg
ret. 

För någon tid sedan företog lady 
Astor en föreläsningsturné i sitt fä
dernesland Amerika och höll därvid 
på olika platser ett 40-tal föredrag. 
Hennes resa blev ett fullständigt 
triumftåg. Tidningspressen skänkte 
henne det mest oförbehållsamma er
kännande och talade om henne med 
beundran. 

"Om hon emellanåt fällde skarpa 
uttryck om det manliga släktet, så 
gjorde hon det med förstånd, säger 
en tidning, och fortsätter: "Om hon 
skrattade åt männens viktighet och 
gycklade med deras små svagheter, 
så gjorde hon det utan agg och bit
terhet. Man kom att tänka på John 
Ruskin, när han besökte det Britiska 
museet för att betrakta de uppstop
pade pingvinerna, emedan han tyck
te dem vara så 'sympatiskt löjliga'. 
Det fanns en tid, när en kvinna, som 
ägnade sig åt politik, betraktades 
mer som politiker än som kvinna, 
och den är ännu icke helt och hållet 
förliden. Men lady Astor har alltid 
haft högre mål i sikte. Hennes ar
bete för mänsklighetens väl föregick 
hennes inträde i politiken, och i dag, 
när hon nått allt vad hon eftersträ
vat, ägnar hon sina tankar främst åt 
frigörelse för kvinnan, barnens häl
sa, nationens livskraft och i nära 
samband därmed världsfred och Fol
kens förbund." 

Kvällen innan lady Astor lämna
de Amerika talade hon i Newyork 
inför 1,900 medlemmar av Förenin
gen för politisk bildning och vädjade 
därvid varmt till Förenta staternas 
befolkning om hjälp till Europa i 
dess förtvivlade belägenhet. 
- "Amerika", sade hon bl. a., "har 
varit angeläget att skydda sina olje
intressen i Mesopotamien, men av
böjt att ingripa i de europeiska svå
righeterna. "Jag frågar er", tillade 
hon, "vilketdera är viktigast, olje
koncessioner eller en blödande 
mänsklighet." 

I slutet av sitt tal yttrade hon: 
"Den politiker, som av brist på 
grundsatser känner sig nödsakad att 
vädja till fördom eller hat, det må 
nu vara klasshat, nationalhat eller 
internationellt hat, kommer att för
lora, Endast den som strävar efter 
att hjälpa hela mänskligheten förtjä
nar och får rättänkande människors 
stöd." 

Ole Kruses "Altartavla 
och "Madonna." 

Två av jubileumsutställningens pärlor. 

il 

När resultatet nu ligger överskåd
ligt av den utställning av modern 
konst, vars sammansättning tidigare 
mötts av så mycket rabalder och 
kritik, framstår det klart att farhå
gorna ingalunda voro oberättigade. 

En hastig överblick ger snart vid 
handen att det är de ultramoderna, 
som ända till tröttsamhet dominera 
de flesta och största salarna i det nya 
Konstmuséets magnifika palats vid 
Götaplatsen. Efter en stunds fridlös 
vandring mellan deras mer eller min
dre grella och odefinierbara färgex
periment rinner en osökt Heiden-
starns ord om konstadepterna i Rom 
i tankarna: 

"Vad stoj kring bordet på buvetten 
Stjärnan 

bland dessa män, som lagt för fäfot 
hjärnan 

och se sin hela vackra värld med 
ögat." 

Man upptäcker bäst skillnaden 
mellan experimenterande och inspi
rerad konst, när man inträder ex
empelvis i Arosenius-salen, där även 
den allra minsta miniatyr bär en ge
nial konstnärsindividualitets sär
prägel och liar något att säga utöver 
färgens tomma skri till ögat. 

Men det finns även ett par andra 
verk däruppe, som trots sin undan
skymda plats i en liten sal allra 
längst bort i andra avdelningen tor
de komma att tilldraga sig en stor 
och berättigad uppmärksamhet på 
denna utställning. 

Det är Ole Kruses två stora, efter 
många års arbete slutligen fullbor
dade verk: "Altartavlan" och "Ma
donnan". 

"Altartavlan" är redan känd för 
göteborgspubliken. Men den är icke 
längre samma målning, som man för 
något år sedan såg vid en utställning 
å Göteborgs museum. Duken har un
derkastats en överarbetning, som nä
stan gjort den till en helt ny sak. Allt 
har fördjupats, förinnerligats, fär
gerna ha blivit mörkare, mäktigare, 
praktfullare, det hela liar fått ett 
pathos, som verkar direkt gripande. 
Stämningen kring den i bön försänk
ta Kristusgestalten framför Jerusa
lems gyllene stad äger en lidelsefull
het, som extatiskt genombävar allt. 
Över tavlan vilar andakt och ro, men 
en andakt som griper och upplyfter 
hjärtat, en ro sådan den mäktig 
strömmar ur naturens fullhet och 
rikedom. Djup och klar, mättad av 
kolorit framträder varje färg med 
emaljens sällsamma fulla glans — en 
effekt som man icke förut sett make 
till i vår moderna målarkonst. Al
drig har grönskan vuxit djupare 
grön än här, aldrig guldet glimmat 
i ädlare glöd, aldrig purpurn haft 
en mera mättad svärta. 

Och vilken mångfald av symbolis
ka detaljer äro ej kärleksfullt inar
betade i denna altartavlas tre avdel
ningar! Men de komma, tyvärr, icke 
till sin rätt i salens för tavlan helt 
och hållet olämpliga sidoljus. 

Det är att djupt beklaga, att dessa 
utställningens mest fulländade och 
genomtänkta verk ej kunnat beredas 
tillfälle till en lämpligare placering 
ute i någon av de större salarna med 
deras utmärkta överljus, vilka nu 
till stor del intagits av arbeten, som 
saklöst kunnat lämnas en vida an
språkslösare plats. 

Ty samma anmärkningar rörande 
belysningen, som störa vid betrak
tandet av "Altartavlan" gälla även 

"Madonnan". 
Man vet icke vilket av dessa båda 

verk man skall sätta högst såsom 
målerisk lösning av ett problem. De 
äro sprungna ur samma själ och ur 
samma pathos, och hava båda upp
nått den fulländning, där intet mera 
finnes att tillägga. För den, som 
icke förut sett Ole Kruses "Madon
na" borde den verka som uppenbarel
sen om en from och religiös konst, 
som man icke längre trodde äga nå
got hemvist på jorden. 

Framför ett praktfullt blommande 
rosenträd i det underbaraste land
skap står madonnan inför den knä-
böjande änglaskaran med barnet lyft 
på sin arm. — Vem mer än Ole Kru 
se sluter sig under år inne med ett 
dylikt problem för att slutligen lösa 
det på ett sätt, som ingen annan löst 
före honom? Här är den ideellt ska
pande konstens frihet från all bin
dande realism, vilken ur naturens ri 
kedom lånar allt, som kan förstärka, 
förhöja, försköna, apoteosera ett mo
tiv. På denna himmel lyser rägnbå-
gen och stråla stjärnorna, detta land
skap utan perspektiv, men med visio
nens högre sanning och trolighet bär 
floden, blomman, trädet, människans 
och snigelns hus. 

Hela ljuset i tavlan, från änglar
nas gloria, från stjärnorna, från det 
varmt röda skenet över floden, sam
lar sig i en ljuv, klar glans kring 
barnet, där det sitter på moderns 
arm såsom en symbol av morgonens 
eviga liv. 

Man skulle kunna betrakta denna 
märkliga målning i år, och intrycket 
skulle likväl ej förflackas. Med var
je penseldrag har konstnären över
flyttat sin vision på duken — vac 
man ser är den bild, han sett i sin 
själ, så klar, så fulltonig, som en 
sinnebild någonsin kan bli utanför 
sitt själiska hem. 

Man frågar sig ovillkorligen vil 
ket öde dessa båda ädelstenar inom 
vår nutida konst skola gå till mötes 

och med sommarens utställning 
Skall den rätte mannen eller den 
rätta kvinnan finna dem och rädda 
dem till en offentlig samling, där de 
först och främst höra? Eller skola 
de såsom ett par nya och utomor 
dentligt värdefulla förvärv fästas 
vid den nya konstinstitution i Gö 
teborg där de nu exponeras? 

En gång skola de likväl komma på 
sin rätta plats. Där äro de icke nu 
Men det är ej heller mycket annat 
som nu hänger däruppe i vårt nya 
ste museum, väntande på att tiden 
om det, såsom om allt annat, skall 
säga sitt sista och avgörande ord. 

I—e A—r. 

Fröken Hagelström kommer något 
echaufferad in i thé- och bridgesä 
skåpet och säger: 

— Det var en oförskämnd karl där 
nere på gatan, som tilltalade mig 
men jag stampade i trottoaren och 
ropade: Nej!!! 

De övriga: — Vad frågade han 
dej??? 

Fröken Hagelström eftersinnande 
och perplex: — Ja, vet ni, det hörde 
jag inte. 

Öppna 
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Angeln. 
M. Poincaré, som världen har olyc

kan att räkna som Frankrikes stats
minister och Europas herre, omfattas 
utanför sitt lands gränser med käns
lor, vilkas art är väl känd. Till alla 
de tidigare sanningssägarne om hans 
person och hans onda gärning börja 
nu även engelsmännen sälla sig. Vän
skapen har förbleknat, likgiltigheten 
som efterträdde den börjar övergå i 
avsky. 

I "The Outlook" skriver William 
Bolitho : 

På alla Frankrikes kyrkogårdar 
står nu en strängt allvarlig ängel av 
jrons eller sten, som svävar uppåt 
på tå eller lutar sig ned, alltid med 
en palmgren i handen och en shrap-
nel-hjälm på hjässan. Den reses i 
varje by bland krigsgravarne. 

M. Poincaré och hans anhängare ha 
tillägnat sig denna ängel för sina 
egna syften och utlägga med dess 
hjälp texten för det franska folket. 
Varje vecka resa regeringens talare 

egna stora lyxbilar eller mindre 
luxuöst i expresståg till Frankrikes 
yttersta gränser för att besöka sin än
gel och under dess vingars skugga 
förkunna ordet. Personer som haft 
fördel av kriget, generaler, som för
sta månadens befordran bragte utom 
personlig fara, civila personer, som 
förklarats oumbärliga på sina respek
tive poster, Bordeaux-ministrar, som 
följde sin president på flykten vid 
första kanonaden, stå varje vecka på 
krigskyrkogårdarne och avlägga hög
tidligt ed på att de äro beredda att 
göra om alltsammans igen. 

M. Poincaré själv finner denna ta
larstol så tilltalande — där han står, 
omgiven av ett stort sällskap, som ej 
kan annat än hålla- sig tyst — att 
han numera sällan riktigt låter höra 
sin visdom annat än på krigskyrko
gårdar. Han har ingått i det allmän
na medvetandet såsom oupplös 
ligt förenad med begravnings
platser och marseljäsen. Han 
framställes ofta karrikerad, klädd 
som en begravningsentreprenör 
med en palmkrans, lånad från ett mo
nument, i handen och ett välvilligt le
ende på läpparna. Vi ha haft tal av 
honom, hållna i skuggan av krigs
änglar på kyrkogårdar varje vecka 
under 3 månaders tid. Alla ha de in 
nehållit ett förhärligande av våldet, 
ett försvar för kriget och för bajo
netten som skiljedomare och en upp 
fordran till de döda att vara hans 

Det är onödigt att koka kläderSa 
»- - . 
om man nnvnnder Rlnjo. Genom nu 
lägga klfideran i blôl i en ljum Hlnio-
lösning över natten och genom nit 
sköljn <tem väl morgonen dnrpd bllvt, 
de rena och »növito. Endast <l«,mu|. 

•igaste stål lena behövu gnug. 
gas lätt mellan hindern«. 

Pi grund av de», absolum 
renhet lockar Rluo av s|g 

sjilv bokstavligen ut smul-
sen utan kokning och ulan 
gnuggning. 

Del reducerar arbetet till 
det minsta möjliga och 

sparar bränsle. 

Rinso 
•UNtlGMT sAptvAl AKTI&BOlAQ. GÖT!flO*& 

«9 öre 

En mängd 

I N  Y  H  E  T E R !  

: 

jù****** 

I JUMPER-BLUSAR! 
inkomna 

I Wie ner-Magasinet \ 
a 

Kungsgatan 34. 

vittnen på, att han är svuren n1L 

ståndare till varje tanke på fre • 
M. Poincaré liksom alla han» ' ( 

följare kan vara säker på sitt 
torium. Han väcker upp de (i 

som i livet kanske förbannade h® ^ 
de tvingas att gilla hans stafo'01^ 
sanktionera hans våldspolib ^ 
hans ärelystna strävanden, oc 
draperar sitt sällskap i okrän ^ 
svepskrudar. Om de kunde ^ 
blott en enda gång, dessa hans ^ 
nen, komma inom hörhåll öi" ^ 

högröstade vältalighet och "^r ' ^ 
ge honom svar på tal, kunde « 
han sålunda helt oförsynt a c ^ ^ 
vakna till liv blott en enda ga»g^ 
ställa till rätta de orostiftare-^ 

berövat dem, miljoner ^ ya(j 
ljus och liv, vad skulle de säga ^ 
annat än: "Håll frid, likasom 

här!" 

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

Mattan fSr det burgna, välombonade, med kultiverart smak inredda heninig. 
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Reseffekter 
absolut största 

pla! och lägsta priser, 
son- 4r 

f från Kr. 

Bör hemmet vara en republik eller en inskränkt 

Amerikanska synpunkter med svenska motsvarigheter. 

jf från Kr. 8." 

!sÄ 
M 

É feil I 
Of från Kr. 9. 

1
- prima skinn, kroko-
I dilpr. m. portm. och 

spegel från Kr. 

Portmonnäväskor 
och senaste nyheter i 

Fantasiväskor 
i alla storlekar och prislägen. 

•i m 

Etuier 
i ett 50-tal modeller och prislägen. 

Ryggsäckar 
2 75 • 

3.00 
med i» n » 

II. (ML JHKSH 
2 Kungstorget 2 

Livsfrågan för oss för tillfället är 
förhållandet mellan föräldrarna ooh 
deras barn, skriver den amerikanske 
skolmannen d:r Ruf us Jones. Vad 
vi framförallt måste ha klart för oiss, 
är, att vår kulturnivå ej kan avse
värt höjas eller dess kvalité mycket 
förbättras, förrän föräldrarna ge sitt 
bidrag till barnets utveckling i fråga 
om moralisk och andlig ledning. 

Man måste börja hemma. 

Det bästa uppfostringssystean i 
världen kan aldrig leda till verklig 
framgång vid grundläggandet av en 
karaktär, om det ej råder samverkan 
mellan hem och skola eller om, vil
ket ofta är händelsen, hemmet utgör 
ett avgjort hinder för utförandet av 
uppgiften. 

För femtio år sedan då Darwins 
I stora upptäckter åstadkommo en om
välvning i det mänskliga tänkandet, 
lades mycken, och troligtvis för myc
ken, vikt vid ärftlighetsteorierna. Det 
troddes då allmänt, att det nyfödda 
barnet kommer till världen utrustat 
med alla de moraliska och intellek
tuella företräden, som dess förfäder 

I tillkämpat sig. Det ansågs vara a-lla 
föregående tidsåldrars arvtagare, som 
hade att mottaga utan all egen för
tjänst den långsamt hopade skatten 
av bedrifter och goda gärningar, som 
utförts av dess föregångare inom 
stam eller familj. Nu för tiden tala 
vi försiktigare om "de ärvda karak-

I tärsdragen". Nästan alla biologer 
och psykologer äro ense i den upp
fattningen, att det är mycket liten 

I sannolikhet för att de egenskaper, fy
siska, själsliga eller moraliska, som 
en av förfäderna tillvunnit sig genom 
egna personliga ansträngningar, nå
gonsin kamma att genom arv över-

I flyttas på avkomlingarna. 

Är hemlivet som det bör vara? 

Och nu till själva huvudsaken: Är 
I vårt hemliv någonting prisvärt eller 
motsatsen? Det måste erkännas, att 
vi drivit principen om demokrati och 

I självstyrelse i hemmet längre än nå
got annat land i världen. Den gamla 

I idén om absolut faderlig myndighet 
och patriarkalisk ledning har i Ame
rika fått vika för en helt olika me-

I tod. 
Den modärne amerikanske fadern 

är sina pojkars vän och kamrat, åt
minstone är detta det amerikanska 
idealet. Både far och mor sluta sig 
till barnen i nära förtrolighet på ett 
varmt och vänskapligt sätt. De för 
stå varandra, och saker av vikt be
stämmas ej så mycket genom myndi 
ga befallningar som genom diskus
sion, överläggning, ett ömsesidigt gi
vande och tagande och slutligen ge 
nom omröstning. Barnen, ofta helt 
små barn, ha sin rösträtt, deras önsk
ningar och intressen tas i betraktan

de, och de räknas som självstyrande 
personligheter. 

Ben demokratiska metoden. 

Naturligtvis kommer som en na
turlig följd av detta, i somliga fa
miljer, att den demokratiska metoden 
skämmer bort barnen. De upptäcka 
hur de ska' "ta" föräldrarna för att 
få sin vilja fram. De bli olydiga, 
kanske rent av herrar över föräldrar
na, olidliga för omgivningen. Men 
frågan är, om dessa samma föräldrar, 
som komma till korta under republik-
principens tillämpning i hemmet, 
skulle reda sig mycket bättre, om fa
miljen styrdes enligt den auktorita

tiva principen. 
Det måste alltid bli strid mellan 

far och son, har det sagts, emedan 
den ene strävar efter makt och den 
andre efter oberoende. Det fanns 
"bortskämda barn" även under den 
gamla regimen, och "avskrädeshö-
gen" var sannolikt lika stor då som 
nu. Det finns ingenting som kan 
ersätta medfödd visdom, insikt, sunt 
förnuft, takt, personligt behag och 
stål i karaktären. När dessa egen
skaper saknas, så bli följderna olyck
liga, under både det gamla och nya 

systemet. 
Det finns säkert ingenting bättre 

i denna ostadiga värld än det för
troliga kamratskapet mellan föräld
rar och barn. När ett barn icke kan 
leka ut-an att gå till grannarna och 
inte kan hitta på något annat sätt 
att roa sig än genom en utflykt från 
hemmet, så är det något som saknas 
i det hemlivet. Och ända bättre än 
kamratskap i leken är kamratskap 
arbetet. En klok och förståndig far 
låter barnet få sin andel av familje 
plikterna, så att uppgifterna bli ge
mensamma. Men detta kan endast 
ske genom att han ställer sig på 
samma nivå som barnet. 

Godhet är ej nog. 

Det måste sägas uttryckligen, att 
endast "godhet" å föräldrarnas sida 
ej är nog för att vinna malet. En 
god vilja allenast skapar ej en skick
lig läkare, en framstående lärare, en 
framgångsrik predikant, och ej heller 
kan det skapa en far och mor av 
rätta sorten. Det behövs åtskilliga 
andra egenskaper utom godhjärten-
het. Man måste förstå, hur man skall 
kunna vara sina barns verklige vän, 
förstå att dela sitt liv med en annan. 
Det finns inget annat "Sesam öppna 

dig" än detta. 

Denna nya typ för hemlivet är ett 
a,v våra stora experiment, och det 
kan, enligt min tanke, anses ha utfal
lit lika lyckligt som vårt experiment 
att införa demokrati i stad, stat och 
nation. Ingen form av demokrati 
verkar på ett alldeles lugnt och full
komligt sätt i vår ofullkomliga och 
bristfälliga värld. Frihet går lätt 

över till tygellöshet och obändighet, 
om man försummar en ständig vak
samhet. Det pris vi betala för våra 
tillfällen att praktisera friheten äi 
alltid stort. 

Demokrati i hemmet. 

•Tag hoppas, att ingen med anled
ning av ovanstående tror, att jag när 
några fåfänga illusioner om att barn 
skulle kunna bli väl fostrade utan 
disciplin, i synnerhet under de första 
åren. Men jag vill åter uttala mitt 
bestämda gillande av tillämpningen 
av den demokratiska principen i 
hemmet. 

Ett demokratiskt hem, d. v. s. ett 
hem, vari varje medlem t. o. m. de 
små barnen har en väsentlig andel 
och lämnar sitt bidrag vid uppgö
randet av planer och fattandet av 
beslut, är ej något, som går av sig 
själt som en automat. Det är tvärt
om något, som dagligen och stundli
gen kräver visdom, sunt förnuft, 
självbehärskning, överseende, takt, 
omdöme och vaksamhet. En längre 
tids moralisk uppfostran och träning 
är det enda, -som kan fullt uppväga 
dominerande myndighet. Men, jag 
upprepar det, vi skola aldrig få en 
verkligt sund uppfostran, förrän det 
grundläggande arbetet, i synnerhet 
den moraliska uppfostran, göres i 
hemmet. Vi kunna fördubbla våra 
skatter och öka lärarnes arvoden, 
riva ner skolhusen och bygga större, 
reformera undervisningsväsendet och 
likväl komma till samma otillfreds
ställande resultat, så länge ej föräld
rarna taga sitt värv på allvar och 
sköta det med insikt och kraft. Kyr
kan har i någon mån förlorat sin 
makt över barnet såväl som över 
föräldrarna. Hon kommer aldrig att 
återfå den i enlighet med medeltida 
begrepp. Detta gör den grundläg
gande fostran i hemmet så mycket 
viktigare och mera betydelsefull, och 
det innebär, att hemmet är den fram
tida civilisationens hörnsten och 

grundval." 
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H a r  N i  
n å g o t  

att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker Ni 
n å g o n  

"Fritt vivre." 
De kvinnliga platsannonser, där de 

önskade eller erbjudna löneförmåner
na sammanfattades i orden I ritt 
vivre" äro spårlöst försvunna från 
tidningsspalterna. För tjugu ar se
dan och därförut i övervägande fler
tal — nu alldeles borta! Ett talan
de vittnesbörd om en stor och gläd
jande förbättring i våra arbetsför

hållanden. 
Den kvinnliga arbetskraften, en 

gång för rikt tillllödande i förhal
lande till den ringa efterfrågan och 
därför underbetalad, har efter hand 
såsom användbar och god, vunnit 
terräng inom arbetslivet, absorbe, 
rats av de olika yrkena; efterfrågan 
därpå är nu lika stor som, ja, kan 
ske större än tillgången, lönerna hav i 
stigit och skola fortsätta att göra 

det. 
Vi märka icke från dag till dag 

att kvinnornas ställning förbättras, 
men en tillbakablick ett eller annat 
decennium, en jämförelse mellan 

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 
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Specialiteter: 
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Gubbens Kalasbullar ^ 
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förhållandena då och nu, såsom här 
i fråga om "Fritt vivre" och ett 
utrop av häpnad och glädje und-
slipper oss. Vi ha dock uträttat en 
hel del, vi ha betalt vår skuld till 
de första kvinnliga modiga pioniä-
rerna genom att troget och fram

gångsrikt fortsätta deras verk, vi 
hava gjort, arbetet för utkomsten lät
tare för de kvinnor som komma ef

ter oss l 
Det är duktigt gjort! Låt oss 

tacka varandra! 

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

r 
I VARJE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

t u r e n s  o m r å d e  

läser  man 
n u m e r a  

G ÖTEBORGS HANOELS-
« SJÖFARTS TIDNING 

Leonilda. 
En Kvinnotyp. 

Av R. L—g. 

J 

Idealet 
nj m'1'16! ' ^en matta behag'lig'a tient, 
fwnda vy-v V bruk av den be-

• Yvv ,vålen. 
. . "tValeu sälies i alla affärer. 

^bolaget YVY Fabriken, Yslad. 

Vem är Leonilda? undrar ni. Leo
nilda var min städerska på pensio
natet i Kom, men vid sidan av denna 
mera blygsamma befattning sitter 
hon inne med den ovanskliga äran 
att ha gjort slut på världskriget. Hur 
det gick till? Jo, det skall jag strax 
berätta, men först lite om Leonilda 

själv. . L 
Vad som från början kom mig a i 

intressera mig för henne, \ar henne.' 
fasta förtröstan på helgonen. -Nyc
keln till klädskåpet i mitt rum var 
borta, när jag skulle öppna det — 
inom parentes en icke alltför ovan
lig företeelse beträffande italienska 
lådor och skåp. - Alla möjbga 
nycklar försöktes men forgave. 
Fram på kvällen kom Leonilda meu 

ännu en och si - den passade. 

"Grazie a San Antonio", utbrast 
hon. Jag frågade, vad hon mena

de med det. 
"Men signora", sade hon halvt 

förebrående, vet ni inte, att San An
tonio hjälper en att hitta bortkomna 
saker? Jag har bett honom hela ef
termiddagen och se nu! Glädjestrå-
lande gjorde hon en gest åt skåpet. 

Vad som vidare slog mig var hen
nes otroliga arbetsamhet. Kom jag 
hem vid midnatt-, ja, nog fann jag 
Leonilda vaken och sysslande med 
någonting. För det mesta borstade 
hon då skor. Hon hade ensam all 
uppassning och städning om hand i 
sin våning, bestående av minst tio 

rum. 
"Men hur mycket sover Leonilda 

egentligen?" frågade jag henne vid 
ett- sådant tillfälle, ty jag visste, att 
hon var mycket morgontidig. 'All
deles tillräckligt", försäkrade hon. 
".Tag brukar lägga mig vid 12-tiden 
och stiga upp kl. 4. Mer sömn be

höver jag inte." 

"Men varför redan klockan i. 

uiTdrade jag. 
"För att kunna vara i kyrkan till 

första mässan klockan 5", svarade 
hon. "Det har jag inte försummat 
en dag sen min barndom, da min mor 
tog mig med, så snart jag kunde gå. 
Finge jag inte börja min dag i kyr
kan, skulle jag inte kunna leva . 

En dag frågade jag henne, om hon 
inte vore glad och stolt över Musso
lini. I motsats till alla andras blev 
hennes svar allt annat än jakande. 
"Qu-est-ce que c'est que ca, Musso
lini", utbrast hon med en föraktfua 
axelryckning. "C'est rien". Och vi 
utvecklade hon i en flödande svada, 
än på franska, än på italienska, sin 
åsikt om både honom och fascismen, 
som hon spådde en mycket kort fram
tid. Därefter kom hon in på tidens 
ondska i allmänhet och förklarade, 
att den förbannelse, som sedan länge 
vilat över Italien, berodde på 'la li-
bertå della stampa" (tryckfriheten), 
som gjort människorna galna och 
dragit dem ifrån den rätta tron. 

Leonilda var grann att se på vid 
det tillfället. Den böjda, lilla ge
stalten fick hållning och grandezza, 
det gula, rynkiga ansiktet liv och 
färg och de svarta ögonen sprutade 

eld. 

Men vad som mest av allt upp
väckte hennes heliga vrede var skils
mässor. Intet av sakramenten var 
för henne så okränkbart som äkten
skapet. På pensionatet bodde en fru, 
som just låg i skilsmässa, När Leo
nilda fick reda på det, började hon 
med att förmana henne och bönfalla 
henne att flytta tillbaka till sin man. 

Madame", sade hon, "vi har här i 
Italien ett ordspråk, som lyder: 'det 
är kvinnan, som gör mannen, icke 
mannen som gör kvinnan". Ni sä
ger, att er man varit brutal och grym 
emot er. Men möt inte hårt med 
hårt! Försök med vänlighet! Ni 
skall lyckas. En kvinna lyckas all
tid, om hon själv vill och ber madon

nan om hjälp." 
Då Leonilda emellertid märkte, 

att hon spillde sina ord förgäves, blev 
I hon hård som flinta. För att visa 
sitt ogillande slutade hon upp att 
städa- i bemälda dams rum. D. v. s 
bäddning o. dyl. vågade hon ju ej 
låta bli, men all dammtorkning och 
finstädning Upphörde. Fru X. gjor
de anmärkning, men talade för döva 
öron. Dammet växte och växte. En 
dag gick hon till värden. Leonilda 

fick uppsträck ning, men följande 
morgon låg dammet kvar som förut. 
Nya klagomål till värden. Nu tog 
denne i med hårdhandskarna. 

"Om inte fru X:s' rum vore full
komligt- dammfritt kl. 1, så finge 
Leonilda flytta", löd domen. 

Högt gråtande och snyftande kom 
hon in till mig. "Oh, madame, ma
dame", klagade hon, vridande hän
derna i förtvivlan, "cette coquine, cet 
animal! Inte nog med att hon gjort 
sin man och sina barn olyckliga, nu 
skall hon också bringa mig i fördär
vet och få värden att kasta mig på 

srat-an." 
Jag försökte lugna henne och få 

henne att inse, att hennes personliga 
tankar om fru X. ingenting hade att 
göra med hennes egna plikter gent
emot en kund i pensionatet. 

Så småningom tog hon reson, och 
den dagen blev det verkligen, åt
minstone relativt, dammfritt i fru 
X:s rum. 

En gång frågade jag Leonilda, 
varför hon, som höll så på äktenska
pet, inte själv gift sig. "Nej. sig
nora", sade hon, Gud har haft an-
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r Dar lunchat man 

Bäst? 

JmpCtial J{amngatan 1J. 
UTittför Bomftyrfcan. 
telefon 70 42, 168 T2. 

Restaurant Terrassen 
förstklassig fionôitori oelj 
lancÄseroectng. Tef. Î92Z9. 

*«* J(onôitor{ Restaurant, jKorsf 
gatan J3, J tr. Tel. J07 79. 

-Stora Teaterns Kestau* 
rant Sommarterrassen. 

tel. 3275- TTtusifi. 

Dtta bandet 
Kungsgatan > telefon 107 89. 

VottmetstJJleetfis, Tf)e* 
salong. 
frukost, £uncfi, Smörgåsar. 

VÅREN är Kommen! 

Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG. 

The Florist's Telegraph Delivery 
Association U. S. A. samt Blumenspen-
den-Vermittlung, Berlin äro tvä inter
nationella sammanslutningar av blomster-
handlande med representanter jorden runt. 

Genom dessa sammanslutningar möj-
liggöres att & nästan vilken plats som 
lielst få blommor expedierade under ga
ranti för utförandet. 

Inga extra omkostnader under förutsätt
ning att brev hinner fram till dag för 
önskad leverans, i annat fall betalar kun
den telegrammet. 

Order mottages för utförandet å alla 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 — 10365 
Telegram "Vasa" 

IMT DAMBLUSAR "W 
i trevliga färger och modeller från 4: 50 
till högre priser. Svarta blusar och kläd-
ningar, passande för sorg, ständigt på 
lager. 

O. F. HULTBERGS Blusaffär, 
Husargatan 40. 

Obs.! Beställningar emottages. Även 
egna tyger sys. 

— Nej, vad säger du? Är du för
lovad? Och vad heter han?? 

— Han bär ett över hela Sverige 
känt namn. 

— Nej, så du säjer! O, så gu
domligt stiligt! Och vad heter han 
då??? 

— Pettersson! 

Hunger. 
Hans liv hade sina rötter i det för

flutna. Skuggorna däröver tätnade 
mer och mer allteftersom tiden gick. 
Men var han själv mer än en skugga ? 
Dagarna föreföllo honom dock sä 
plågsamt lika varann. Hoppet för
gyllde ingenting — och han tänkte: 
mitt bästa har jag fått ut redan; det 
var det, jag en gång hade. men ej 
kunde eller fick behålla — nu är min 
tro död, den födde inga drömmar 

mer. 
Likväl hände det stundom, att det 

började gnaga hårt och pockande inne 
i bröstet på honom, det kändes som 
ville något liksom brista i en utdra
gen darrning. Med hjärtat hart i 
bänd, men med öronen fulla av mäng
dens pladder drevs han då ut av sin 
gnagande oro för att söka efter en
samhet och frid, den frid, som han 
trots allt kunde drömma, att de lyck
liga fingo kalla sin. Lycka var det 
ja! — det slog honom just nu, att han 
så ofta tänkt sig in uti, att lyckan 
egentligen vilade helt på okunnighet 
och omedveten eller medveten osan
ning. 

Han hade på sin vandring kommit 
långt utanför staden. I)et susade i 
luften, grodde och spirade i backar
na. Vinden for sunnanljum fram 
över en vårvaknande jord. — Varför 
skulle han a.lltid vara så bitter! Att 
hans egen lycka visat sig blomma ur 
falskhet och illusion, det löste väl 
inte problemet. Vida värre var det 
väl. Och faktiskt fanns det ju män
niskor, vilkas ögon talade ett språk, 
som ej var att missförstå. 

Länge gick han så och tänkte. 
Vårskymningen föll, och det mörk
nade sakta. De tröstande tankarna 
smögo sig bort, blevo tysta — men 
av ett gammalt minne väcktes han 
till att åter finna livets hårda ögon 
riktade på sig. Och så var ångesten 
och tvivlet redan där, hetsande och 
plågande. 

Men fjärran glimmade stadens tu
sende tända ljus, lyktorna på hamn
armen och kajerna blänkte som matta 
pärlor genom den fallande kvällsdim
man. 

Vad visste egentligen människorna 
om varandra, och hur kände de för 
varann? Näbbar och klor, armbå
gar och hårda skor! Framåt marsch 
— marsch ! 

Det mörknade — och han letade 
sig åter in mot staden ... Nog visste 
han, att hans rum låg kallt och män
niskoöde, men det gömde ändå de 
kära gamla böckerna! De välsigna
de ljusbringarna i mörkret över livet! 
Och likväl skulle ej ens de förmå ge 
honom tröst i kväll. Det var inte 
böcker han längtade till nu —• nej, 
människan, som ville taga och ge 
längtade han till. Skulle man då 
alltid vara lika ensam, alltid finna 
sig hejdad vid avgrunden, som skilde 
den ene från den andre, då det gällde 
något. — Han tittade mot vart 
och vartannat fönster liksom i ett 
hopp om — ty hoppet vaknade verk

ligen för att plåga — att få se cn 
människa vänligt vinkande bjuda ho
nom stiga innanför, in i ljuset. Ty 
så kved hela hans jag efter en män
niska och en själ. Han gick förbi 
dem, som han visste namnet på och 
lite mera, och dem, han duade — 
men han och de kände varandra ej 
mera för det. Från en gård trängde 
ljud ut av musik, och när han för
stulet tittade in genom ett rullgar-
dinsfritt fönster, såg han en ung mor, 
som kysste sitt lilla barn med hela 
moderskärlekens strålande glädje, in
nan hon lade det mot sömnens 
famn. . . . 

Men han — han gick här dolskt 
utanför och kände, att han åter sjun
kit in i kunskapen om att ej vara i 
rätt kontakt med livet och utan att 
se vissa vägar till att bli det. 

Så där togo de onda tankarna all
tid honom fången. Vilse kom han. 
Hans frågor hade snubblat över var
andra, skyndat och gendrivits, men 
förgäves sökt lyckostegarna fram till 
svaren. Kartan ligger ej alltid ut
bredd för en, och det finns problem, 
som vetenskapsmännen i de elva Säll
skapen aldrig skola slutgiltigt mäkta 
lösa. Du kan få veta stjärnornas 
gång och ljudvågors hastighet, men 
mot din själs ensamhet och hunger 
gives det inga huskurer, du själv kan 
bestämma eller välja. Man bjuder 
dig att lyssna till din själ -— akta 
dig, när du skulle vilja henne något, 
söker du törhända förgäves, därför 
att du så länge lekt med henne. Du 
kalkylerar hellre än du känner, och 
ditt försvar är, att du följer många 
andras exempel. Det är ett kostligt 
försvar! Din hy blir strax lite blod-
rikare, då du finner, att du äntligen 
hittat på detta ypperliga försvar att 
krypa bakom. Genom detta ditt akt-
givande är det väl också som du kom
mit fram till vissheten: den som är 
"god" blir svag i brottningen med det 
hårda livet. Man skall inte. ha sil
kesvantarna på i den kampen! Det 
gäller att lära sig de tusen och en 
knepen, alltid ha den skyddande ma
sken att ta till, och en bakväg öppen 
att åla sig ut på, då det börjar bli 
misstänkt hett. De gamle, som präg
lade "Ärlighet varar längst", tyckas 
inte ha varit nog framsynta. Nej, 
försök ej! Det är ingenting för oss 
människor av i dag. 

Men biskop Brask var en klok karl. 

Han svalde ned sin bitterhet, så 
gott han han kunde, och fick upp 
dörren till sitt vindsrum: mörket böl
jade emot honom och svepte in honom 
i sin lugna mantel. Då förstod han 
också hur försvinnande litet hans öde 
var, blott det sågs mot den rätta bak
grunden. — Han var ju endast : en 
länk i en omätlig kedja, evigt växan
de genom tiderna. 

Och så rann då allt återigen ut i ett 
enda stort, tomt varför. Och det blev 
natt, medan tunga, svarta moln dro-
go fram över himmelen och släckte 
stjärnorna. 

Torsten Cederborg. 

Nyheter i Västblusa* 
voile, opal, tvättsiden, 
shantung oeli popelin. 

F R I B E R G  &  
» 

kungsportsplatsen 1 

A N D E R S O l \ i  
tEL. 7 

Jahten på 
TrycKfels-

demonen. 
Första pris till Gottland — andra 

pris till Göteborg — tredje pris 

till Kristianstad. 

Vår pristävlan är nu avgjord. Den 
blev redaktionen ett långt drygare 
arbete än beräknat var och lämnade 
— må vi bekänna det! — ett vida 
kraftigare resultat än vi någonsin 
kunnat drömma om. Innan redak
tionen gjort sin revidering av täv
lingslistorna svängde resultaten mel
lan 3—67 fed, en i sanning kuslig 
upptäckt för korrekturläsaren, som 
gått och glatt sig åt att ingen skulle 

nna ens det dussin fel, hon upp
såtlig! planterat ut i tävlingsnum
ret. Efter revideringen har siffror
na visserligen något smält ihop, men 
dock envisats att bibehålla en för en 
4-sidig tidning imponerande storhet. 
A^id revideringen ha vi principiellt 
bortsett från alla sådana anmärk
ningar som avsett ords uppdelning 
och uteslutande av komma i texten, 
rörande vilka den moderna tidnings-
tekniken tillämpar ganska fria la
gar, samt ord för vilka ordboken 
medgiver två former såsom eljes och 
eljest, medels och medelst, och slut
ligen stavningen av ä-ljudet, som i 
det närmaste blivit en smakfråga in
om vårt språk. Vid granskningen 
ha vi haft en ovärderlig och välbe
hövlig hjälp i den klara uppställ
ning som utmärkt ett flertal av li
storna. För korrekturläsaren har 
det dessutom erfarits som en stor 
tröst och upprättelse att läsa de 
mer eller mindre skaldiskt betonade 
utgjutelser, vari somliga deltagare 
skildrat sina oerhörda vedermödor 
under jakten efter fel. De bestyrka 
ytterligare vad vi visste förut, att 
det ingalunda är en lätt uppgift att 
korrekturläsa en tidning så att den 
uppträder i åtminstone något så när 
"finkammat" skick inför publiken. 

Sådant resultatet nu ligger färdigt 
efter granskning, revidering och jäm
förelser hava prisen utfallit på föl
jande sätt: 

Första pris, 10 kronor, har till
erkänts "Argusögat", adr. I. Ardin, 
Norra Murgatan 23, Visby, som i 
sin intensiva jakt på tryckfelsdemo
nen kommit upp till ej mindre än 
49 fel, utan att likväl ha upptäckt 
alla! 

Andra pris, 5 kronor, erövrades av 

föreståndarinnan för Carlstedts real
skola i Göteborg, fröken Ester Lund
holm, Avenyen 1, som hopsamlat den 
vackra summan av 32 fel, därav en 
3 à 4 förbisetts av samtliga övriga 

tävlande. 

Tredje pris, ett presentkort å 
Kvinnornas Tidning för 1/2 år, till
föll fr. Clara Lindqvist, Tivoligatan 
11, Kristianstad för 29 fel, hopbrag-
ta på en av tävlingens mest exem-
plariskt uppsatta tävlingslistor. 

Extra hedersomnämnande ha dess
utom i enlighet med nummerföljden 
vid öppnandet tillerkänts fröken 
Ebba Andersson, Kustroddaregatan 
6, fr. Ingrid Heinrici, Aschebergs-
gatan 7 och fr. Karin Lundberg, 
A.-B. Svea, samtliga i Göteborg, 
som vardera kommit upp till det akt
ningsvärda antalet av 26 fel. När
mast efter med 25 fel vardera kom-
mo fr. Alice Sohrne, Föreningsgatan 
32, Göteborg och fr. Annie Skantze, 
Hvitfeldtsgatan 11, d:o. 

Slutligen ha vi måst villfara vår 
korrekturläsares enträgna begäran 
att å hennes vägnar tacksamt om
nämna den tävlingslista från Lidkö
ping som upptagit endast tre fel! 
Redaktionen kan icke förneka att den 
gärna sett att dess avsändare kunnat 
bliva förste pristagare! 

Nu har emellertid avslöjandet 
skett! Allmänheten har fått ett 
begrepp om såväl mängden av de 
fel som kunna finnas insmugna i det 
tryckta ordet som om det gäckande 
och krävande arbete korrekturläsnin
gen av en tidning innebär. 

Vi tacka deltagarna för intresset 
och förbereda dem på att de snart 
skola få spänna sina krafter på an
dra och nya uppgifter. 

\ 

K ö p  

ar bäst 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN 

Kungsgatan 55. 

Ni gör oss en stor tjänst 

om Ni rekommenderar 

K v i n n o r n a s  Tidninn 
till Edra vänner och bekanta! 

Det betyder för tidningen 

större spridning, större in-

flytande, större möjligheter 

till utvidgningar och förbätt

ringar! 

Tidningen kostar för kv. 

Kr. 2:—, halvår Kr. 3:50. 

3 kv. Kr. 5:25 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Man uf akt ur-, Kapp-

& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913, 

nan användning för mig. Han ville 
lia. mig att tjäna främmande med
människor." 

Och under det att hon med en klis-
torburk och några remsor, klippta 
av tidningspapper, klistrade för de 
värsta sprickorna i min dörr(!), be
rättade hon mig sin historia. 

Hon var född i den lilla staden 
Orvieto, bekant för sin vackra ka
tedral. Den kyrkan var hennes stolt
het. Modern hade varit from kato
lik. En gång hade Leonilda gjort 
henne mycket ont. Det var en jul, 
och modern hade som vanligt lovat 
barnen, att II Bambino skulle kom
ma på natten och ge dem gåvor. E11 

syndig misstanke hade slagit rot i 
Leoniidas själ, och hon sade till sin 
syster på kvällen: "Vi ska hålla oss 
vakna och se, om det är TI Bambino 
som kommer, och hur han ser ut. 
Det lyckades barnen att bekämpa 
sömnen, och då modern fram på nat
ten kom insmygande och lade några 
paket på bordet, utropade Leonilda : 
"A, mamma, det är inte II Bambino, 
det är du som ger oss gåvorna". 

Modern lär ha blivit alldeles stel 

av fasa över denna vantro. Inte nog 
med att paketen försvunno lika fort 
som de kommit. Hela följande dag 
grät modern och ville inte se Leonil
da. Då förstod denna, att hon gjort 
något mycket illa, och bad om förlå
telse samt beslöt att aldrig tvivla 
mer. 

Tidigt hade Leonilda kommit i 
tjänst hos andra, först som barnflic
ka, sedan som kammarjungfru hos en 
förnäm adlig familj i Bom. Däref
ter var hon flere år anställd hos am
bassadfruar i Athén och Konstanti
nopel. Hade även några år plats i 
Kairo. Därav hennes stora språk
kunskap. Hon talade, utom italien
ska, franska, grekiska, arabiska och 
något engelska. Under 5 koleraepi
demier hade hon skött kolerasjuka. 

Då världskriget bröt ut, anmälde hon 
sig på nytt som sköterska. Efter att 

i nära fem år ha sett krigets elände 
på nära håll, beslöt hon sig för att 
göra en pilgrimsfärd till Lourdes. 

Hon hade redan förut gjort en dylik 
till Palestina, men det hade varit för 
egen del. Nu ville hon hjälpa hela 
mänskligheten ur dess nöd. 

På hösten 1918 lämnade hon Rom. 
Pass eller några andra papper hade 
hon ej och mycket lite pengar. Det 
fanns gott om vilda bär, och med dem 
livnärde hon sig till stor del. Blev 
hon för hungrig gick hon in i någon 
gård vid vägen och blev trakterad, 
helst när man fick höra, i vad ärende 
hon var ute. Överallt lät det varie
rande: "Bed för min man, för min 
ende son, för min bror, för min kä
raste " 

Om natten sov hon ofta under bar 
himmel. 

På min fråga hur hon redde sig vid 
gränserna utan pass, svarade hon: 
"Jag undvek myndigheterna och le
tade mig fram över bergen. Och för
resten, madame, vem bryr sig om en 
gammal, illa klädd kvinna!" 

Efter flere veckors vandring var 
hon framme vid sitt mål. "Det väl
det lyckligaste ögonblicket i mitt 
liv", sade hon, "nu kände jag, att 
jag skulle bli bönhörd". 

Först framförde jag förböner för 
alla dem jag lovat åt på vägen. Se
dan sträckte jag armarna mot ma

donnan och bad: "Heliga madonna, 
jag ber inte för någon särskild, icke 
endast för mitt eget land, jag ber, att 
Gud måtte skänka freden åt alla." 

"Madame, chère madame", slutade 
hon, och ett mera strålande uttryck 
har jag aldrig sett i ett par ögon, 
"en vecka därefter kom freden —" 

Under den i England pågående 
diskussionen om gift kvinnas rätt 
att kvarstå som lärare yttrade vid 
ett tillfälle en högt uppsatt ämbets
man: "Gifta kvinnor hava värdeful
lare saker att uträtta än att under
visa barn." 

Längre fram i anförandet förkla
rade han vad detta värdefullare var, 
nämligen att laga mat. 

I Newyork har Frälsningsarmén 
upprättat ett slags nya klubbar för 
pojkar, "Jag-är-en-gentleman"-klub-
bar. Och se medlemstillströmningen 
är stor! * 

Från allmänheten. 
Undertecknad vore förbunden att 

genom Eder ärade tidning få påpe
ka ett i övrigt ganska märkligt för
hållande i Göteborg. Det är bristen 
på genom våra platsförmedlingar 
s. a. s. centraliserade extra hembi
träden, vilka kunna påkallas vid 
särskilda tillfällen för större bjud
ningar m. m. för att deltaga i ser
vering, dukning, uppläggning o. d. 

I Stockholm äger man vid behov 
endast att ringa på en byrå, och om
gående infinner sig ett önskat biträ
de, vanligen en mycket proper, för 
och i sitt arbete fullt rustad och 
kunnig person. 

I Göteborg tycks man icke alls 
känna till denna form av extrahjälp. 
Ringer man om hjälp för servering-
står byrån handfallen. Man kan 
tydligen inte tänka sig annat än att 
det är fråga om en serveringsflicka 
för ett kafé. Och slår ifrån sig med 
båda händerna: detta är ju inte 
platsanskaffningsbyråernas sak! 

För 10 år sedan vistades under
tecknad i en av Sveriges minsta stä
der. Där fanns en, säger en, prima 
kokfru, som vid högtidligare till
fällen anlitades av stadens honora-
tiores. Följaktligen kunde inte borg
mästaren ha middag på samma gång 
som överingenjören. På samma sätt 
tycks det vara i Göteborg. Anskaff
ningen av lämpliga personer vid 
särskilda tillfällen går tydligen ge
nom bekanta och bekantas bekanta! 
Tänk att Göteborg är så litet! 

Kvinnlig företagsamhet! Här 
finns ett öppet fält för insats och 
reformering enligt modernare och för 
utställningsstaden värdigare princi
per. 

Förvånad nybliven Fru. 

Centralskomagasinet 
17 Kungsgatan 17. Telefon 8197. 

Herr-, Dam^ och Barnskodon 

Högsta kvalité. Lägsta priser. 

$kånska Wienerbageriet 

Emy Thorin. 
ERIK DAHLBERGSOATAN 22 

(mitt för Realläroverket) 

Allt som hör till ett förstklassigt thebröds-
& wienerbageri. Tel. 6077. Billiga priser. 
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48 Kungsg-, Göteborg. „ 

Pyjamas & Morgonrockar 
Aparta modeller. Alla prislägen. 

Linneutstyrseln 

Kungsgatan 48. Tel. 21100. 

I Tjeckoslovakien har trafikmini-

steriet bestämt att statsbanornas 

kvinnliga tjänstemän skola ha kvinn

liga. titlar: assistentska, kanslistska 

etc. Det låter ju vackert. 

Vill Ni 

bli vacker? 

Den tvål, som ger den väcks 
raste hyn, är Ovicula (ägg) 

Tvål. Den är tillverkad efter beprövade 
skönhetsrecept och innehåller bland an; 
dra skönhetsmedel även äggula, läkarnes 
främsta medel för hudens försköning 

Vill Ni bli vacker så köp därför 

F. PAUU'S 

Ovicula (ägg) Tvål 
Användes av våra vackraste skådespelerskor. 

TAPISSE) 
'S// DETALJ 

Ö. Hamng. SI. i tr. 

INIÄBS 
Gardiner, kuddar, 

dukar m. ni. 

0?S^-^O 

k v i n n o r n a s  t i d n i n g  

S I D E N H U S E T  
GÖTEBORG = ÖSTRA HAMNGATAN 42 

e r b j u d e r  h ä r v a r a n d e  s t ö r s t a  s o r t i m e n t  i  

SIDENVAROR 
för alla upptänkliga ändamål 

D R Ä K T -  O C H  K L Ä D N I N G S T Y G F . R  

F R A N S K A  Y L L E M O U S S L I N E R  
till I75 2" 300 

BOMULLSVAROR, Frotté, façoné och släta 

S V E N S K A  B O M U L L S T Y G E R  

ZEPHYRS o. VOILER' TRIKATVAROR 

FLOHR-STRUMPOR, svarta, vita o. kulörta 
Kr. 1 1" 2" 32! 

SILKE-STRUMPOR, enastående färgsortiment 
iptto 4,50^00725 9X1 JQK JJOO 12» 16 " 17'18M 

BLUSSKYDDARE, KOFTOR o. JUMPERS 
Fl A !\/ir lMHCDk'l ïïnRD Daglinnen, Benkläder, Nattlinnen, un» 
UAIVIUInUCKIS.L.AAIJC.K tJer liv. Combination. Kamkoftor, Un

derklänningar av Batist Madapolam, Nansouk och Siden, alla prislägen. 

P.D-KORSETTER; världsbekant märke, finnas i 
e n  m å n g f a l d  m o d e l l e r  o c h  p r i s l ä g e n  f r å n  
Kr 5» upp till Kr. 6000 

v 

DAMKONFEKTION 
Klädningar, Blusar, Kjolar, Underkjolar, Morgonrockar 
vackert sortiment med senaste nyheter från Paris o. Wien. 

yttersta , beräkning och sparsamhet 
kunna få detta belopp att räcka. Det 
kan vara sant, som Ni skriver, att 
"den som inriktar sig på att spara, 
försummar att lära sig den oändligt 
värdefullare och nöjsammare kon
sten att förtjäna". Men den av sitt 
hem helt upptagna husmodern har ej 
tid att egna sig åt denna konst , 
hon har fått att förvalta en viss pän-
ningesumma och att göra detta på 
bästa sätt. sä. att hon får det mest 
möjliga för det minst möjliga — det 
är hennes sätt att förtjäna. 

Den sparsamma. 

Kvinnors behörighet att 

inneha statstjänst. 

Sammansatta stats- och lörsta lag
utskottet har avstyrkt k. m:ts för
slag till lag om behörighet för kvin
nor att inneha statstjänst. Beslutet 
har fattats med lottens hjälp. 

Reservationer ha anförts av social
demokraterna hrr Nilsson i Kabbarp, 
Jacob Larsson, Jansson i Falun, 
Carlsson i Frosterud och Carlsson i 
Mölndal, vilka yrka bifall till k. m:ts 
förslag samt liberalen hr C. G. Ek-
jman, vilken också tillstyrkt k. m.ts 
proposition med det tillägget, att k. 

|m:t skulle äga att meddela särskilda 
bestämmelser angående villkor för 
kvinnas tillträde till domaretjänst, 
med vilken är förenad skyldighet att 
föra ordet i underrätt på landet. 

Insändarnes spalt. 
10-öringen. 

I Eder uppsats under denna ru
brik, ser Ni, enligt undertecknads 
mening, alltför ensidigt och pessi
mistiskt på sparandet i det lilla. Ni 
tycks förbise, att även när det sparas 
på tioöringarna, kan det göras på ett 
klokt och måttfullt sätt. 

Den som sparar på det rätta, det 
kloka sättet, ordnar allt så bra och 
ändamålsenligt som möjligt för den 
minsta kostnaden. En sådan husmor 
ser till att hon får valuta för de pän-
gar hon ger ut, och hon kastar aldrig 
sina pangar — ej ens tioöringarna i 
sjön. Hon låter t. ex. ej gasen 1 kö
ket brinna med högre låga än som 
nödvändigt är, hon ser till att det 
elektriska ljuset släckes, när man 
lämnar rummet, att det ej "eldas för 
kråkorna", att intet förstöres, förfa-
res, att ingen onödig utgift göres. 
Alla dessa små besparingar, alla des
sa tioöringar, samlade dag för dag, 
år för år, bliva med tiden ett stort 
belopp, ett belopp som kan betyda en 

tryggad ålderdom och mycket annat, 
ty av småslantar bliva med tiden 

storslantar. 
Det är ej den klokt sparsamma, 

utan hennes vrångbild, den giriga, 
som "marteras" av de nödvändiga 
utgifterna, såsom skolagning, eller 
som får "hjärtkramp" när jungfrun 
ställer till med något missöde, som 
kostar pängar. Hon räknar ej hel
ler kaffebönona, ty hon vet precis vil
ket mått, som behöves för att kaffet 
skall bliva gott. Hon förstår, att 
"tid är pängar" och förslösar därför 
ej sin tid med onödiga göromål. En 
ekonomisk husmor kan även mången 
gång vara mer gästfri än sin mot
sats, ty dels brukar hon ha hemmet 
i det skick, att hon han ta emot be
sök, dels är hon så klok, att hon vet 
hur hon bör ta emot. 

Ni skriver, "det är farligt att fä
sta stor vikt vid bagateller", — "att 
se i smått", — "man hemfaller själv 

MERKURTVÀLEN 
skonar kläderna och händerna. 

Krymper ej ylle. 

till småaktighet, förkrymper andli
geli". 

Men en husmor måste, antingen 
hon tar vara på tioöringen eller ej, 
just tänka på bagateller; det dagliga 
hemmaskineriet består av en mängd 
smådetaljer, "bagateller", som icke 
märkas, utan när de, som fru Miche- j 
let sade, ej fullgöras. Dock det är 
en sak att tänka på bagatellerna så, 
att de bliva riktigt utförda, en annan 
sak är att tänka endast på bagatel
ler. Därför att man gör det förra, 
behöver man ej hemfalla åt det se
nare. Den sparsamma, även om tio
öringen sparsamma, husmodern kan 
vara vidsynt, ha intressen, förstå 
sammanhanget — förstå det mycket 
bättre än den mer eller mindre slös- I 
aktiga — mellan den enskilda famil
jens sparsamhet och det blomstrande, 
välmående samhället. 

"Småaktighet ifråga om pängar 
är kvinnovärldens olycka", skrivar 
Ni. Men hur ofta är ej denna små
aktighet betingad av de ekonomiska 
förhållanden, varunder kvinnorna 
leva, Särskilt gäller detta en stor 
del av husmödrarne, som ha ett visst 
belopp sig tilldelat och endast med 

Drick 

Lundgrens 

C E Y L O N  

Q 

AKTA 

K I N A  

Utvalda från de finaste och förnämsta tné-

plantagerna pä Ceylon och i Kina,, liava ie 

en utmärkt fin och delikat arom samt 

garanteras rena och oförfalskade. 

J A M E S  L U N D G R E N  &  C o .  
GÖTEBORG 

Sveriges största och förnämsta théfirma. 

Rikstelefoner 829, 4319. 

Telegramadress: JAMES, Göteborg. 

Etablerad 1888. r  

FlicRor vid gymnasierna. 

Statsutskottet har med anledning 
av motion av hrr Pauli och Öster
ström tillstyrkt att riksdagen må 
förklara hinder icke möta för k. m:t 
att medgiva att kvinnliga lärjungar 
må fr. o. m. höstterminen 1923 i mån 
av utrymme vinna inträde vid högre 
allmänna läroverk, där sadant kan 
ske utan ökade kostnader för stats

verket. 

Den fyrspråKiga tidsKrif-

ten "Rosmos"' 

som har till ändamål att befräm
ja de svensk-utländska förbindelser
na, har ägnat sitt aprilnummer åt 
turistväsendet i Sverige. Bland dess 
rikhaltiga och omväxlande innehåll 
märkes sålunda en artikel om "Sve
rige som turistland" av doktorinnan 
Ezaline Boheman. Dessutom kan 
framhållas en artikel av en känd 
svensk läkare om "Något om svenska | 
kurorter", beskrivning av de svenska | 
resebyråerna m. fl. Den litterära 
avdelningen omfattar en kritikanmä
lan av Teresia Eurén om Sigrid lind
sets succésroman Kristin Lavrans-
datter, Teaterintryck m. m. 

I förbigående! "Kosmos" erbju
der ett utmärkt studiemateriel för 
dem, som vilja förkovra sig i främ

mande språk. 

I Italien har inrikesministeriet 
utfärdat ett dekret med bestämmelser 
vilka i utomordentlig grad förbätt
ra de utomäktenskapliga barnens 

ställning. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

L U X  KRYMPER Ed YLLE. 
Mjuln, ulliga plagg såsom strumpor, barnmössor, 

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

hälla sin ursprungliga mjukhet och krympa icke om 

de tvättas med LUX. Det Sr tillverkar särskilt 

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

vävnader och lämnar allting friskt och behagligt. 

LUX sälje» endast i paket. 

LU 
SUNLIGHT SÅPTVÅL AB- GÖTEBORG 

ôpecioloMreri # 

ÄJBiusar frDomVlndnm^ar 

(Med ensamrätt för Sverige. Efter

tryck ej tillåtet). 

I Rosenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

; . 24. 

, ^ det värsta var att mitt 
1 Edes orediga tal, hans obe-

Snpliga meningar, här och där en 

aiming framblixtrade, som på nytt 

^rf)ade Pauls mödosamt tillkämpa-
ugö, frammanade obestämda sor-

® r och ofruktbar ånger. Kvällen i 

^gonfabriken! — åh, hade han 

v 
iUa^' utplåna den ur sitt liv! Det 

"i ft droppen som förbittrade 
fröjdebägare. 

s°mnade sent, och så snart 

de ,1'a^na(^e- gjorde sig genast åter 

set f
y^ra. tanka»a grande. Sollju-

?nial • 1 -en skarP linje genom en 

hono ÖPl)1"ug ^ gardinen och störde 
Hur var det Ede sade? Den 

0011 'att icke låta si" 
e er dragas bort från den. 

Nåja, han, Paul, hade ju åter kom

mit upp på den smala stigen och vék 

icke av en tum, varken till höger el

ler vänster. Men dumt nog hade han 

den där enda gången, då han råkat 

halka åt sidan, också råkat lämna 

ett spår efter sig. Det vore dumt, 

om det där skarpa solljuset skulle 

lysa just på det där spåret! Det för

argliga solskenet; hur han än vred 

och vände sig, så kom det in 1 det 

skumma rummet och körde bort söm

nen. Det var ju en förryckt idé, men 

det såg verkligen ut, som om det 

kunde skina in omkring hörnet, ba

ra för att falla honom rakt i ögonen, 

just där han inte ville ha det- Kan

ske hände det också en vacker dag, 

att det kom och upplyste den där 

förbannade nattens historia. 
En härlig junimorgon hälsade ho

nom. då han tung och omornad an

trädde vägen till sin arbetsplats. 

Daggen glänste på gräset vid tloi-

stranden. Vattnet, som var tämli

gen smutsigt efter sitt lopp genom 

staden, såg ganska rent ut, nai- det 

glittrade i solskimret, och flot foroi 

den lilla gröna ön på sin vag 1 

kvarnarne, som klapprade 1 fjärran. 

Och morgontystnaden låg högtidlig 

över vidderna, en nära nog ängslig 

tystnad, endast sällan avbruten av 

ett fågelkvitter, eller något av dessa 

ljud, som förkunna att en stor stad 

håller på att vakna. Yägen längs 

stranden var alltid folktom vid den

na. tiden. Men, i dag samlade sig en 

hel hop folk i närheten av bron, där 

det fanns en rad höga hyreskaser

ner, som räckte ända ned till stran

den; arbetare på väg till fabrikerna, 

däremellan brödförsäljerskorna och 

tidningsflickorna med sina ljusa, för

kläden. Däröver blixtrade ett par 

blanka polishjälmar. Folkhopen lö

ste sig icke, när Paul kom närmare. 

Mörk, stum, hotande spärrade den 

nästan hela gatan. Yad gjorde allt 

folket där så tidigt på morgonen? 

Yad väntade de på? Och detta huset, 

där de hopat sag framför dörren, var 

det inte samma hus, dit Paul ledsagat 

Ede på natten? — Han stannade 

bland de andra och frågade. Tungan 

ville knappt tala och han andades 

tungt: 
"Yet ni, vad här står på?" 

"Det är någon som har skjutit sig 

därinne. Hans värdinna fann honom 

död för en halv timme sedan. Det 

var en arbetare. Han hade flyttat 

in i går." 
"Wessel?!" kom ett ångestskri 

från Paul. — "Inte Ede Wessel?" 

"Jo, jag tror han hette så.'], 

Paul armbågade sig fram genom 

trängseln. Även om man icke ville 

ge plats för hans knuffar, sa vek 

man åt sidan, då man varseblev för

skräckelsen i hans bleka drag. Han 

kom in i huset. Överst vid trappan 

ville en konstapel visa honom tillba

ka. Men Paul avbröt honom: "Den 

döde är min vän, min t>äste vän! 

Har ni underrättat hans bror.-' Det 

måste genast ske. Barmhärtige Gud, 

hur har detta gått till? Yarför 

Varför?" 
"Kände ni den mannen som hor 

skjutit sig?" 
"Om det är Ede Wessel, så ha vi 

växt upp tillsammans." 
"Då kan ni väl också säga oss, 

var hans anhöriga kan anträffas.'' 

Paul lämnade Ernst Wessels 

adress. Sedan lät polisen honom 

komma in. 
Rummet var oförändrat sedan i 

går kväll. Den nedbrunna lampan 

stod ännu och rök, efter att just 

ha slocknat. Paul hade själv tänt 

henne kvällen förut. Bädden var 

orörd. Ede låg på mattan bredvid 

stolen, som Paul dragit fram till bor

det åt honom. En liten blodpöl var 

under hans vänstra sida. Revolvern 

låg bredvid honom. En solstråle, 

som kröp över golvet, skimrade på 

hans blonda, krusiga hår, och över 

hans trohjärtade gossansikte låg 

frid, såsom hos alla som dö hastigt, 

nästan ett leende, och ett uttryck av 

förundran. Paul hade nästan kun

nat tro, att han endast låtsade vara 

död, att han i nästa ögonblick skulle 

skrattande resa sig — till livet, som 

han glödande älskat -— men så voro 

där de brustna ögonen, som glasartat 

glänste fram mellan de halvslutna 

ögonlocken, och de förkunnade den 

hemska sanningen. 
Paul måste hålla sig i bordskan

ten, knäna vacklade under honom. 

Genom denna fasa, som nästan för

lamade hans hjärna och tanke, da-

gades långsamt aningen om den bör

jan, som fört till detta slut. Han 

började se mening i de förvirrade 

ord, som i går nästan ohörda gått 

förbi hans öra. Talet om den smala 

stigen, om kvinnornas fördärvbrin-

gande makt, om det oupphörliga ned-

glidandet i djupet, om någon som 

kallat honom skurk. 

I går morse hade Ede lämnat sin 

brors hus, denne bror, som var ho

nom mer än en far, och i dag låg 

han här med genomskjutet bröst. 

Alltså var det icke en berusad som 

stått framför honom i går kväll, 

utan en olycklig, som sjönk samman 

under tyngden av sitt självförakt, 

en gäldenär, som såg sig ur stånd att 

kunna sona en oerhörd skuld, och 

därför betalade med sitt sista kost

baraste mynt — sitt liv. Och han, 

Paul, hade ingenting begripit. Var 

då hans förstånd, hans tankeförmå

ga förtorkad sedan dessa veckor, då 

han för att söka skydd mot sig själv, 

begravt sig i sin lidelse för svarta 

Julia? Hade han icke bort se och 

ana, vad som utvecklade sig undir 

hans ögon, för länge sedan? "Visste 

hau icke att i det minsta cirkelseg

ment, cirkelns hela form och stor

lek ligger föreskriven? Lika oför

änderligt ligger i varje början dess 

slut logiskt färdigt. 



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

r Dar lunchat man 

Bäst? 

JmpCtial J{amngatan 1J. 
UTittför Bomftyrfcan. 
telefon 70 42, 168 T2. 

Restaurant Terrassen 
förstklassig fionôitori oelj 
lancÄseroectng. Tef. Î92Z9. 

*«* J(onôitor{ Restaurant, jKorsf 
gatan J3, J tr. Tel. J07 79. 

-Stora Teaterns Kestau* 
rant Sommarterrassen. 

tel. 3275- TTtusifi. 

Dtta bandet 
Kungsgatan > telefon 107 89. 

VottmetstJJleetfis, Tf)e* 
salong. 
frukost, £uncfi, Smörgåsar. 

VÅREN är Kommen! 

Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG. 

The Florist's Telegraph Delivery 
Association U. S. A. samt Blumenspen-
den-Vermittlung, Berlin äro tvä inter
nationella sammanslutningar av blomster-
handlande med representanter jorden runt. 

Genom dessa sammanslutningar möj-
liggöres att & nästan vilken plats som 
lielst få blommor expedierade under ga
ranti för utförandet. 

Inga extra omkostnader under förutsätt
ning att brev hinner fram till dag för 
önskad leverans, i annat fall betalar kun
den telegrammet. 

Order mottages för utförandet å alla 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 — 10365 
Telegram "Vasa" 

IMT DAMBLUSAR "W 
i trevliga färger och modeller från 4: 50 
till högre priser. Svarta blusar och kläd-
ningar, passande för sorg, ständigt på 
lager. 

O. F. HULTBERGS Blusaffär, 
Husargatan 40. 

Obs.! Beställningar emottages. Även 
egna tyger sys. 

— Nej, vad säger du? Är du för
lovad? Och vad heter han?? 

— Han bär ett över hela Sverige 
känt namn. 

— Nej, så du säjer! O, så gu
domligt stiligt! Och vad heter han 
då??? 

— Pettersson! 

Hunger. 
Hans liv hade sina rötter i det för

flutna. Skuggorna däröver tätnade 
mer och mer allteftersom tiden gick. 
Men var han själv mer än en skugga ? 
Dagarna föreföllo honom dock sä 
plågsamt lika varann. Hoppet för
gyllde ingenting — och han tänkte: 
mitt bästa har jag fått ut redan; det 
var det, jag en gång hade. men ej 
kunde eller fick behålla — nu är min 
tro död, den födde inga drömmar 

mer. 
Likväl hände det stundom, att det 

började gnaga hårt och pockande inne 
i bröstet på honom, det kändes som 
ville något liksom brista i en utdra
gen darrning. Med hjärtat hart i 
bänd, men med öronen fulla av mäng
dens pladder drevs han då ut av sin 
gnagande oro för att söka efter en
samhet och frid, den frid, som han 
trots allt kunde drömma, att de lyck
liga fingo kalla sin. Lycka var det 
ja! — det slog honom just nu, att han 
så ofta tänkt sig in uti, att lyckan 
egentligen vilade helt på okunnighet 
och omedveten eller medveten osan
ning. 

Han hade på sin vandring kommit 
långt utanför staden. I)et susade i 
luften, grodde och spirade i backar
na. Vinden for sunnanljum fram 
över en vårvaknande jord. — Varför 
skulle han a.lltid vara så bitter! Att 
hans egen lycka visat sig blomma ur 
falskhet och illusion, det löste väl 
inte problemet. Vida värre var det 
väl. Och faktiskt fanns det ju män
niskor, vilkas ögon talade ett språk, 
som ej var att missförstå. 

Länge gick han så och tänkte. 
Vårskymningen föll, och det mörk
nade sakta. De tröstande tankarna 
smögo sig bort, blevo tysta — men 
av ett gammalt minne väcktes han 
till att åter finna livets hårda ögon 
riktade på sig. Och så var ångesten 
och tvivlet redan där, hetsande och 
plågande. 

Men fjärran glimmade stadens tu
sende tända ljus, lyktorna på hamn
armen och kajerna blänkte som matta 
pärlor genom den fallande kvällsdim
man. 

Vad visste egentligen människorna 
om varandra, och hur kände de för 
varann? Näbbar och klor, armbå
gar och hårda skor! Framåt marsch 
— marsch ! 

Det mörknade — och han letade 
sig åter in mot staden ... Nog visste 
han, att hans rum låg kallt och män
niskoöde, men det gömde ändå de 
kära gamla böckerna! De välsigna
de ljusbringarna i mörkret över livet! 
Och likväl skulle ej ens de förmå ge 
honom tröst i kväll. Det var inte 
böcker han längtade till nu —• nej, 
människan, som ville taga och ge 
längtade han till. Skulle man då 
alltid vara lika ensam, alltid finna 
sig hejdad vid avgrunden, som skilde 
den ene från den andre, då det gällde 
något. — Han tittade mot vart 
och vartannat fönster liksom i ett 
hopp om — ty hoppet vaknade verk

ligen för att plåga — att få se cn 
människa vänligt vinkande bjuda ho
nom stiga innanför, in i ljuset. Ty 
så kved hela hans jag efter en män
niska och en själ. Han gick förbi 
dem, som han visste namnet på och 
lite mera, och dem, han duade — 
men han och de kände varandra ej 
mera för det. Från en gård trängde 
ljud ut av musik, och när han för
stulet tittade in genom ett rullgar-
dinsfritt fönster, såg han en ung mor, 
som kysste sitt lilla barn med hela 
moderskärlekens strålande glädje, in
nan hon lade det mot sömnens 
famn. . . . 

Men han — han gick här dolskt 
utanför och kände, att han åter sjun
kit in i kunskapen om att ej vara i 
rätt kontakt med livet och utan att 
se vissa vägar till att bli det. 

Så där togo de onda tankarna all
tid honom fången. Vilse kom han. 
Hans frågor hade snubblat över var
andra, skyndat och gendrivits, men 
förgäves sökt lyckostegarna fram till 
svaren. Kartan ligger ej alltid ut
bredd för en, och det finns problem, 
som vetenskapsmännen i de elva Säll
skapen aldrig skola slutgiltigt mäkta 
lösa. Du kan få veta stjärnornas 
gång och ljudvågors hastighet, men 
mot din själs ensamhet och hunger 
gives det inga huskurer, du själv kan 
bestämma eller välja. Man bjuder 
dig att lyssna till din själ -— akta 
dig, när du skulle vilja henne något, 
söker du törhända förgäves, därför 
att du så länge lekt med henne. Du 
kalkylerar hellre än du känner, och 
ditt försvar är, att du följer många 
andras exempel. Det är ett kostligt 
försvar! Din hy blir strax lite blod-
rikare, då du finner, att du äntligen 
hittat på detta ypperliga försvar att 
krypa bakom. Genom detta ditt akt-
givande är det väl också som du kom
mit fram till vissheten: den som är 
"god" blir svag i brottningen med det 
hårda livet. Man skall inte. ha sil
kesvantarna på i den kampen! Det 
gäller att lära sig de tusen och en 
knepen, alltid ha den skyddande ma
sken att ta till, och en bakväg öppen 
att åla sig ut på, då det börjar bli 
misstänkt hett. De gamle, som präg
lade "Ärlighet varar längst", tyckas 
inte ha varit nog framsynta. Nej, 
försök ej! Det är ingenting för oss 
människor av i dag. 

Men biskop Brask var en klok karl. 

Han svalde ned sin bitterhet, så 
gott han han kunde, och fick upp 
dörren till sitt vindsrum: mörket böl
jade emot honom och svepte in honom 
i sin lugna mantel. Då förstod han 
också hur försvinnande litet hans öde 
var, blott det sågs mot den rätta bak
grunden. — Han var ju endast : en 
länk i en omätlig kedja, evigt växan
de genom tiderna. 

Och så rann då allt återigen ut i ett 
enda stort, tomt varför. Och det blev 
natt, medan tunga, svarta moln dro-
go fram över himmelen och släckte 
stjärnorna. 

Torsten Cederborg. 

Nyheter i Västblusa* 
voile, opal, tvättsiden, 
shantung oeli popelin. 

F R I B E R G  &  
» 

kungsportsplatsen 1 

A N D E R S O l \ i  
tEL. 7 

Jahten på 
TrycKfels-

demonen. 
Första pris till Gottland — andra 

pris till Göteborg — tredje pris 

till Kristianstad. 

Vår pristävlan är nu avgjord. Den 
blev redaktionen ett långt drygare 
arbete än beräknat var och lämnade 
— må vi bekänna det! — ett vida 
kraftigare resultat än vi någonsin 
kunnat drömma om. Innan redak
tionen gjort sin revidering av täv
lingslistorna svängde resultaten mel
lan 3—67 fed, en i sanning kuslig 
upptäckt för korrekturläsaren, som 
gått och glatt sig åt att ingen skulle 

nna ens det dussin fel, hon upp
såtlig! planterat ut i tävlingsnum
ret. Efter revideringen har siffror
na visserligen något smält ihop, men 
dock envisats att bibehålla en för en 
4-sidig tidning imponerande storhet. 
A^id revideringen ha vi principiellt 
bortsett från alla sådana anmärk
ningar som avsett ords uppdelning 
och uteslutande av komma i texten, 
rörande vilka den moderna tidnings-
tekniken tillämpar ganska fria la
gar, samt ord för vilka ordboken 
medgiver två former såsom eljes och 
eljest, medels och medelst, och slut
ligen stavningen av ä-ljudet, som i 
det närmaste blivit en smakfråga in
om vårt språk. Vid granskningen 
ha vi haft en ovärderlig och välbe
hövlig hjälp i den klara uppställ
ning som utmärkt ett flertal av li
storna. För korrekturläsaren har 
det dessutom erfarits som en stor 
tröst och upprättelse att läsa de 
mer eller mindre skaldiskt betonade 
utgjutelser, vari somliga deltagare 
skildrat sina oerhörda vedermödor 
under jakten efter fel. De bestyrka 
ytterligare vad vi visste förut, att 
det ingalunda är en lätt uppgift att 
korrekturläsa en tidning så att den 
uppträder i åtminstone något så när 
"finkammat" skick inför publiken. 

Sådant resultatet nu ligger färdigt 
efter granskning, revidering och jäm
förelser hava prisen utfallit på föl
jande sätt: 

Första pris, 10 kronor, har till
erkänts "Argusögat", adr. I. Ardin, 
Norra Murgatan 23, Visby, som i 
sin intensiva jakt på tryckfelsdemo
nen kommit upp till ej mindre än 
49 fel, utan att likväl ha upptäckt 
alla! 

Andra pris, 5 kronor, erövrades av 

föreståndarinnan för Carlstedts real
skola i Göteborg, fröken Ester Lund
holm, Avenyen 1, som hopsamlat den 
vackra summan av 32 fel, därav en 
3 à 4 förbisetts av samtliga övriga 

tävlande. 

Tredje pris, ett presentkort å 
Kvinnornas Tidning för 1/2 år, till
föll fr. Clara Lindqvist, Tivoligatan 
11, Kristianstad för 29 fel, hopbrag-
ta på en av tävlingens mest exem-
plariskt uppsatta tävlingslistor. 

Extra hedersomnämnande ha dess
utom i enlighet med nummerföljden 
vid öppnandet tillerkänts fröken 
Ebba Andersson, Kustroddaregatan 
6, fr. Ingrid Heinrici, Aschebergs-
gatan 7 och fr. Karin Lundberg, 
A.-B. Svea, samtliga i Göteborg, 
som vardera kommit upp till det akt
ningsvärda antalet av 26 fel. När
mast efter med 25 fel vardera kom-
mo fr. Alice Sohrne, Föreningsgatan 
32, Göteborg och fr. Annie Skantze, 
Hvitfeldtsgatan 11, d:o. 

Slutligen ha vi måst villfara vår 
korrekturläsares enträgna begäran 
att å hennes vägnar tacksamt om
nämna den tävlingslista från Lidkö
ping som upptagit endast tre fel! 
Redaktionen kan icke förneka att den 
gärna sett att dess avsändare kunnat 
bliva förste pristagare! 

Nu har emellertid avslöjandet 
skett! Allmänheten har fått ett 
begrepp om såväl mängden av de 
fel som kunna finnas insmugna i det 
tryckta ordet som om det gäckande 
och krävande arbete korrekturläsnin
gen av en tidning innebär. 

Vi tacka deltagarna för intresset 
och förbereda dem på att de snart 
skola få spänna sina krafter på an
dra och nya uppgifter. 

\ 

K ö p  

ar bäst 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN 

Kungsgatan 55. 

Ni gör oss en stor tjänst 

om Ni rekommenderar 

K v i n n o r n a s  Tidninn 
till Edra vänner och bekanta! 

Det betyder för tidningen 

större spridning, större in-

flytande, större möjligheter 

till utvidgningar och förbätt

ringar! 

Tidningen kostar för kv. 

Kr. 2:—, halvår Kr. 3:50. 

3 kv. Kr. 5:25 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Man uf akt ur-, Kapp-

& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913, 

nan användning för mig. Han ville 
lia. mig att tjäna främmande med
människor." 

Och under det att hon med en klis-
torburk och några remsor, klippta 
av tidningspapper, klistrade för de 
värsta sprickorna i min dörr(!), be
rättade hon mig sin historia. 

Hon var född i den lilla staden 
Orvieto, bekant för sin vackra ka
tedral. Den kyrkan var hennes stolt
het. Modern hade varit from kato
lik. En gång hade Leonilda gjort 
henne mycket ont. Det var en jul, 
och modern hade som vanligt lovat 
barnen, att II Bambino skulle kom
ma på natten och ge dem gåvor. E11 

syndig misstanke hade slagit rot i 
Leoniidas själ, och hon sade till sin 
syster på kvällen: "Vi ska hålla oss 
vakna och se, om det är TI Bambino 
som kommer, och hur han ser ut. 
Det lyckades barnen att bekämpa 
sömnen, och då modern fram på nat
ten kom insmygande och lade några 
paket på bordet, utropade Leonilda : 
"A, mamma, det är inte II Bambino, 
det är du som ger oss gåvorna". 

Modern lär ha blivit alldeles stel 

av fasa över denna vantro. Inte nog 
med att paketen försvunno lika fort 
som de kommit. Hela följande dag 
grät modern och ville inte se Leonil
da. Då förstod denna, att hon gjort 
något mycket illa, och bad om förlå
telse samt beslöt att aldrig tvivla 
mer. 

Tidigt hade Leonilda kommit i 
tjänst hos andra, först som barnflic
ka, sedan som kammarjungfru hos en 
förnäm adlig familj i Bom. Däref
ter var hon flere år anställd hos am
bassadfruar i Athén och Konstanti
nopel. Hade även några år plats i 
Kairo. Därav hennes stora språk
kunskap. Hon talade, utom italien
ska, franska, grekiska, arabiska och 
något engelska. Under 5 koleraepi
demier hade hon skött kolerasjuka. 

Då världskriget bröt ut, anmälde hon 
sig på nytt som sköterska. Efter att 

i nära fem år ha sett krigets elände 
på nära håll, beslöt hon sig för att 
göra en pilgrimsfärd till Lourdes. 

Hon hade redan förut gjort en dylik 
till Palestina, men det hade varit för 
egen del. Nu ville hon hjälpa hela 
mänskligheten ur dess nöd. 

På hösten 1918 lämnade hon Rom. 
Pass eller några andra papper hade 
hon ej och mycket lite pengar. Det 
fanns gott om vilda bär, och med dem 
livnärde hon sig till stor del. Blev 
hon för hungrig gick hon in i någon 
gård vid vägen och blev trakterad, 
helst när man fick höra, i vad ärende 
hon var ute. Överallt lät det varie
rande: "Bed för min man, för min 
ende son, för min bror, för min kä
raste " 

Om natten sov hon ofta under bar 
himmel. 

På min fråga hur hon redde sig vid 
gränserna utan pass, svarade hon: 
"Jag undvek myndigheterna och le
tade mig fram över bergen. Och för
resten, madame, vem bryr sig om en 
gammal, illa klädd kvinna!" 

Efter flere veckors vandring var 
hon framme vid sitt mål. "Det väl
det lyckligaste ögonblicket i mitt 
liv", sade hon, "nu kände jag, att 
jag skulle bli bönhörd". 

Först framförde jag förböner för 
alla dem jag lovat åt på vägen. Se
dan sträckte jag armarna mot ma

donnan och bad: "Heliga madonna, 
jag ber inte för någon särskild, icke 
endast för mitt eget land, jag ber, att 
Gud måtte skänka freden åt alla." 

"Madame, chère madame", slutade 
hon, och ett mera strålande uttryck 
har jag aldrig sett i ett par ögon, 
"en vecka därefter kom freden —" 

Under den i England pågående 
diskussionen om gift kvinnas rätt 
att kvarstå som lärare yttrade vid 
ett tillfälle en högt uppsatt ämbets
man: "Gifta kvinnor hava värdeful
lare saker att uträtta än att under
visa barn." 

Längre fram i anförandet förkla
rade han vad detta värdefullare var, 
nämligen att laga mat. 

I Newyork har Frälsningsarmén 
upprättat ett slags nya klubbar för 
pojkar, "Jag-är-en-gentleman"-klub-
bar. Och se medlemstillströmningen 
är stor! * 

Från allmänheten. 
Undertecknad vore förbunden att 

genom Eder ärade tidning få påpe
ka ett i övrigt ganska märkligt för
hållande i Göteborg. Det är bristen 
på genom våra platsförmedlingar 
s. a. s. centraliserade extra hembi
träden, vilka kunna påkallas vid 
särskilda tillfällen för större bjud
ningar m. m. för att deltaga i ser
vering, dukning, uppläggning o. d. 

I Stockholm äger man vid behov 
endast att ringa på en byrå, och om
gående infinner sig ett önskat biträ
de, vanligen en mycket proper, för 
och i sitt arbete fullt rustad och 
kunnig person. 

I Göteborg tycks man icke alls 
känna till denna form av extrahjälp. 
Ringer man om hjälp för servering-
står byrån handfallen. Man kan 
tydligen inte tänka sig annat än att 
det är fråga om en serveringsflicka 
för ett kafé. Och slår ifrån sig med 
båda händerna: detta är ju inte 
platsanskaffningsbyråernas sak! 

För 10 år sedan vistades under
tecknad i en av Sveriges minsta stä
der. Där fanns en, säger en, prima 
kokfru, som vid högtidligare till
fällen anlitades av stadens honora-
tiores. Följaktligen kunde inte borg
mästaren ha middag på samma gång 
som överingenjören. På samma sätt 
tycks det vara i Göteborg. Anskaff
ningen av lämpliga personer vid 
särskilda tillfällen går tydligen ge
nom bekanta och bekantas bekanta! 
Tänk att Göteborg är så litet! 

Kvinnlig företagsamhet! Här 
finns ett öppet fält för insats och 
reformering enligt modernare och för 
utställningsstaden värdigare princi
per. 

Förvånad nybliven Fru. 

Centralskomagasinet 
17 Kungsgatan 17. Telefon 8197. 

Herr-, Dam^ och Barnskodon 

Högsta kvalité. Lägsta priser. 

$kånska Wienerbageriet 

Emy Thorin. 
ERIK DAHLBERGSOATAN 22 

(mitt för Realläroverket) 

Allt som hör till ett förstklassigt thebröds-
& wienerbageri. Tel. 6077. Billiga priser. 
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48 Kungsg-, Göteborg. „ 

Pyjamas & Morgonrockar 
Aparta modeller. Alla prislägen. 

Linneutstyrseln 

Kungsgatan 48. Tel. 21100. 

I Tjeckoslovakien har trafikmini-

steriet bestämt att statsbanornas 

kvinnliga tjänstemän skola ha kvinn

liga. titlar: assistentska, kanslistska 

etc. Det låter ju vackert. 

Vill Ni 

bli vacker? 

Den tvål, som ger den väcks 
raste hyn, är Ovicula (ägg) 

Tvål. Den är tillverkad efter beprövade 
skönhetsrecept och innehåller bland an; 
dra skönhetsmedel även äggula, läkarnes 
främsta medel för hudens försköning 

Vill Ni bli vacker så köp därför 

F. PAUU'S 

Ovicula (ägg) Tvål 
Användes av våra vackraste skådespelerskor. 

TAPISSE) 
'S// DETALJ 

Ö. Hamng. SI. i tr. 

INIÄBS 
Gardiner, kuddar, 

dukar m. ni. 

0?S^-^O 

k v i n n o r n a s  t i d n i n g  

S I D E N H U S E T  
GÖTEBORG = ÖSTRA HAMNGATAN 42 

e r b j u d e r  h ä r v a r a n d e  s t ö r s t a  s o r t i m e n t  i  

SIDENVAROR 
för alla upptänkliga ändamål 

D R Ä K T -  O C H  K L Ä D N I N G S T Y G F . R  

F R A N S K A  Y L L E M O U S S L I N E R  
till I75 2" 300 

BOMULLSVAROR, Frotté, façoné och släta 

S V E N S K A  B O M U L L S T Y G E R  

ZEPHYRS o. VOILER' TRIKATVAROR 

FLOHR-STRUMPOR, svarta, vita o. kulörta 
Kr. 1 1" 2" 32! 

SILKE-STRUMPOR, enastående färgsortiment 
iptto 4,50^00725 9X1 JQK JJOO 12» 16 " 17'18M 

BLUSSKYDDARE, KOFTOR o. JUMPERS 
Fl A !\/ir lMHCDk'l ïïnRD Daglinnen, Benkläder, Nattlinnen, un» 
UAIVIUInUCKIS.L.AAIJC.K tJer liv. Combination. Kamkoftor, Un

derklänningar av Batist Madapolam, Nansouk och Siden, alla prislägen. 

P.D-KORSETTER; världsbekant märke, finnas i 
e n  m å n g f a l d  m o d e l l e r  o c h  p r i s l ä g e n  f r å n  
Kr 5» upp till Kr. 6000 

v 

DAMKONFEKTION 
Klädningar, Blusar, Kjolar, Underkjolar, Morgonrockar 
vackert sortiment med senaste nyheter från Paris o. Wien. 

yttersta , beräkning och sparsamhet 
kunna få detta belopp att räcka. Det 
kan vara sant, som Ni skriver, att 
"den som inriktar sig på att spara, 
försummar att lära sig den oändligt 
värdefullare och nöjsammare kon
sten att förtjäna". Men den av sitt 
hem helt upptagna husmodern har ej 
tid att egna sig åt denna konst , 
hon har fått att förvalta en viss pän-
ningesumma och att göra detta på 
bästa sätt. sä. att hon får det mest 
möjliga för det minst möjliga — det 
är hennes sätt att förtjäna. 

Den sparsamma. 

Kvinnors behörighet att 

inneha statstjänst. 

Sammansatta stats- och lörsta lag
utskottet har avstyrkt k. m:ts för
slag till lag om behörighet för kvin
nor att inneha statstjänst. Beslutet 
har fattats med lottens hjälp. 

Reservationer ha anförts av social
demokraterna hrr Nilsson i Kabbarp, 
Jacob Larsson, Jansson i Falun, 
Carlsson i Frosterud och Carlsson i 
Mölndal, vilka yrka bifall till k. m:ts 
förslag samt liberalen hr C. G. Ek-
jman, vilken också tillstyrkt k. m.ts 
proposition med det tillägget, att k. 

|m:t skulle äga att meddela särskilda 
bestämmelser angående villkor för 
kvinnas tillträde till domaretjänst, 
med vilken är förenad skyldighet att 
föra ordet i underrätt på landet. 

Insändarnes spalt. 
10-öringen. 

I Eder uppsats under denna ru
brik, ser Ni, enligt undertecknads 
mening, alltför ensidigt och pessi
mistiskt på sparandet i det lilla. Ni 
tycks förbise, att även när det sparas 
på tioöringarna, kan det göras på ett 
klokt och måttfullt sätt. 

Den som sparar på det rätta, det 
kloka sättet, ordnar allt så bra och 
ändamålsenligt som möjligt för den 
minsta kostnaden. En sådan husmor 
ser till att hon får valuta för de pän-
gar hon ger ut, och hon kastar aldrig 
sina pangar — ej ens tioöringarna i 
sjön. Hon låter t. ex. ej gasen 1 kö
ket brinna med högre låga än som 
nödvändigt är, hon ser till att det 
elektriska ljuset släckes, när man 
lämnar rummet, att det ej "eldas för 
kråkorna", att intet förstöres, förfa-
res, att ingen onödig utgift göres. 
Alla dessa små besparingar, alla des
sa tioöringar, samlade dag för dag, 
år för år, bliva med tiden ett stort 
belopp, ett belopp som kan betyda en 

tryggad ålderdom och mycket annat, 
ty av småslantar bliva med tiden 

storslantar. 
Det är ej den klokt sparsamma, 

utan hennes vrångbild, den giriga, 
som "marteras" av de nödvändiga 
utgifterna, såsom skolagning, eller 
som får "hjärtkramp" när jungfrun 
ställer till med något missöde, som 
kostar pängar. Hon räknar ej hel
ler kaffebönona, ty hon vet precis vil
ket mått, som behöves för att kaffet 
skall bliva gott. Hon förstår, att 
"tid är pängar" och förslösar därför 
ej sin tid med onödiga göromål. En 
ekonomisk husmor kan även mången 
gång vara mer gästfri än sin mot
sats, ty dels brukar hon ha hemmet 
i det skick, att hon han ta emot be
sök, dels är hon så klok, att hon vet 
hur hon bör ta emot. 

Ni skriver, "det är farligt att fä
sta stor vikt vid bagateller", — "att 
se i smått", — "man hemfaller själv 

MERKURTVÀLEN 
skonar kläderna och händerna. 

Krymper ej ylle. 

till småaktighet, förkrymper andli
geli". 

Men en husmor måste, antingen 
hon tar vara på tioöringen eller ej, 
just tänka på bagateller; det dagliga 
hemmaskineriet består av en mängd 
smådetaljer, "bagateller", som icke 
märkas, utan när de, som fru Miche- j 
let sade, ej fullgöras. Dock det är 
en sak att tänka på bagatellerna så, 
att de bliva riktigt utförda, en annan 
sak är att tänka endast på bagatel
ler. Därför att man gör det förra, 
behöver man ej hemfalla åt det se
nare. Den sparsamma, även om tio
öringen sparsamma, husmodern kan 
vara vidsynt, ha intressen, förstå 
sammanhanget — förstå det mycket 
bättre än den mer eller mindre slös- I 
aktiga — mellan den enskilda famil
jens sparsamhet och det blomstrande, 
välmående samhället. 

"Småaktighet ifråga om pängar 
är kvinnovärldens olycka", skrivar 
Ni. Men hur ofta är ej denna små
aktighet betingad av de ekonomiska 
förhållanden, varunder kvinnorna 
leva, Särskilt gäller detta en stor 
del av husmödrarne, som ha ett visst 
belopp sig tilldelat och endast med 

Drick 

Lundgrens 

C E Y L O N  

Q 

AKTA 

K I N A  

Utvalda från de finaste och förnämsta tné-

plantagerna pä Ceylon och i Kina,, liava ie 

en utmärkt fin och delikat arom samt 

garanteras rena och oförfalskade. 

J A M E S  L U N D G R E N  &  C o .  
GÖTEBORG 

Sveriges största och förnämsta théfirma. 

Rikstelefoner 829, 4319. 

Telegramadress: JAMES, Göteborg. 

Etablerad 1888. r  

FlicRor vid gymnasierna. 

Statsutskottet har med anledning 
av motion av hrr Pauli och Öster
ström tillstyrkt att riksdagen må 
förklara hinder icke möta för k. m:t 
att medgiva att kvinnliga lärjungar 
må fr. o. m. höstterminen 1923 i mån 
av utrymme vinna inträde vid högre 
allmänna läroverk, där sadant kan 
ske utan ökade kostnader för stats

verket. 

Den fyrspråKiga tidsKrif-

ten "Rosmos"' 

som har till ändamål att befräm
ja de svensk-utländska förbindelser
na, har ägnat sitt aprilnummer åt 
turistväsendet i Sverige. Bland dess 
rikhaltiga och omväxlande innehåll 
märkes sålunda en artikel om "Sve
rige som turistland" av doktorinnan 
Ezaline Boheman. Dessutom kan 
framhållas en artikel av en känd 
svensk läkare om "Något om svenska | 
kurorter", beskrivning av de svenska | 
resebyråerna m. fl. Den litterära 
avdelningen omfattar en kritikanmä
lan av Teresia Eurén om Sigrid lind
sets succésroman Kristin Lavrans-
datter, Teaterintryck m. m. 

I förbigående! "Kosmos" erbju
der ett utmärkt studiemateriel för 
dem, som vilja förkovra sig i främ

mande språk. 

I Italien har inrikesministeriet 
utfärdat ett dekret med bestämmelser 
vilka i utomordentlig grad förbätt
ra de utomäktenskapliga barnens 

ställning. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

L U X  KRYMPER Ed YLLE. 
Mjuln, ulliga plagg såsom strumpor, barnmössor, 

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

hälla sin ursprungliga mjukhet och krympa icke om 

de tvättas med LUX. Det Sr tillverkar särskilt 

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

vävnader och lämnar allting friskt och behagligt. 

LUX sälje» endast i paket. 

LU 
SUNLIGHT SÅPTVÅL AB- GÖTEBORG 

ôpecioloMreri # 

ÄJBiusar frDomVlndnm^ar 

(Med ensamrätt för Sverige. Efter

tryck ej tillåtet). 

I Rosenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

; . 24. 

, ^ det värsta var att mitt 
1 Edes orediga tal, hans obe-

Snpliga meningar, här och där en 

aiming framblixtrade, som på nytt 

^rf)ade Pauls mödosamt tillkämpa-
ugö, frammanade obestämda sor-

® r och ofruktbar ånger. Kvällen i 

^gonfabriken! — åh, hade han 

v 
iUa^' utplåna den ur sitt liv! Det 

"i ft droppen som förbittrade 
fröjdebägare. 

s°mnade sent, och så snart 

de ,1'a^na(^e- gjorde sig genast åter 

set f
y^ra. tanka»a grande. Sollju-

?nial • 1 -en skarP linje genom en 

hono ÖPl)1"ug ^ gardinen och störde 
Hur var det Ede sade? Den 

0011 'att icke låta si" 
e er dragas bort från den. 

Nåja, han, Paul, hade ju åter kom

mit upp på den smala stigen och vék 

icke av en tum, varken till höger el

ler vänster. Men dumt nog hade han 

den där enda gången, då han råkat 

halka åt sidan, också råkat lämna 

ett spår efter sig. Det vore dumt, 

om det där skarpa solljuset skulle 

lysa just på det där spåret! Det för

argliga solskenet; hur han än vred 

och vände sig, så kom det in 1 det 

skumma rummet och körde bort söm

nen. Det var ju en förryckt idé, men 

det såg verkligen ut, som om det 

kunde skina in omkring hörnet, ba

ra för att falla honom rakt i ögonen, 

just där han inte ville ha det- Kan

ske hände det också en vacker dag, 

att det kom och upplyste den där 

förbannade nattens historia. 
En härlig junimorgon hälsade ho

nom. då han tung och omornad an

trädde vägen till sin arbetsplats. 

Daggen glänste på gräset vid tloi-

stranden. Vattnet, som var tämli

gen smutsigt efter sitt lopp genom 

staden, såg ganska rent ut, nai- det 

glittrade i solskimret, och flot foroi 

den lilla gröna ön på sin vag 1 

kvarnarne, som klapprade 1 fjärran. 

Och morgontystnaden låg högtidlig 

över vidderna, en nära nog ängslig 

tystnad, endast sällan avbruten av 

ett fågelkvitter, eller något av dessa 

ljud, som förkunna att en stor stad 

håller på att vakna. Yägen längs 

stranden var alltid folktom vid den

na. tiden. Men, i dag samlade sig en 

hel hop folk i närheten av bron, där 

det fanns en rad höga hyreskaser

ner, som räckte ända ned till stran

den; arbetare på väg till fabrikerna, 

däremellan brödförsäljerskorna och 

tidningsflickorna med sina ljusa, för

kläden. Däröver blixtrade ett par 

blanka polishjälmar. Folkhopen lö

ste sig icke, när Paul kom närmare. 

Mörk, stum, hotande spärrade den 

nästan hela gatan. Yad gjorde allt 

folket där så tidigt på morgonen? 

Yad väntade de på? Och detta huset, 

där de hopat sag framför dörren, var 

det inte samma hus, dit Paul ledsagat 

Ede på natten? — Han stannade 

bland de andra och frågade. Tungan 

ville knappt tala och han andades 

tungt: 
"Yet ni, vad här står på?" 

"Det är någon som har skjutit sig 

därinne. Hans värdinna fann honom 

död för en halv timme sedan. Det 

var en arbetare. Han hade flyttat 

in i går." 
"Wessel?!" kom ett ångestskri 

från Paul. — "Inte Ede Wessel?" 

"Jo, jag tror han hette så.'], 

Paul armbågade sig fram genom 

trängseln. Även om man icke ville 

ge plats för hans knuffar, sa vek 

man åt sidan, då man varseblev för

skräckelsen i hans bleka drag. Han 

kom in i huset. Överst vid trappan 

ville en konstapel visa honom tillba

ka. Men Paul avbröt honom: "Den 

döde är min vän, min t>äste vän! 

Har ni underrättat hans bror.-' Det 

måste genast ske. Barmhärtige Gud, 

hur har detta gått till? Yarför 

Varför?" 
"Kände ni den mannen som hor 

skjutit sig?" 
"Om det är Ede Wessel, så ha vi 

växt upp tillsammans." 
"Då kan ni väl också säga oss, 

var hans anhöriga kan anträffas.'' 

Paul lämnade Ernst Wessels 

adress. Sedan lät polisen honom 

komma in. 
Rummet var oförändrat sedan i 

går kväll. Den nedbrunna lampan 

stod ännu och rök, efter att just 

ha slocknat. Paul hade själv tänt 

henne kvällen förut. Bädden var 

orörd. Ede låg på mattan bredvid 

stolen, som Paul dragit fram till bor

det åt honom. En liten blodpöl var 

under hans vänstra sida. Revolvern 

låg bredvid honom. En solstråle, 

som kröp över golvet, skimrade på 

hans blonda, krusiga hår, och över 

hans trohjärtade gossansikte låg 

frid, såsom hos alla som dö hastigt, 

nästan ett leende, och ett uttryck av 

förundran. Paul hade nästan kun

nat tro, att han endast låtsade vara 

död, att han i nästa ögonblick skulle 

skrattande resa sig — till livet, som 

han glödande älskat -— men så voro 

där de brustna ögonen, som glasartat 

glänste fram mellan de halvslutna 

ögonlocken, och de förkunnade den 

hemska sanningen. 
Paul måste hålla sig i bordskan

ten, knäna vacklade under honom. 

Genom denna fasa, som nästan för

lamade hans hjärna och tanke, da-

gades långsamt aningen om den bör

jan, som fört till detta slut. Han 

började se mening i de förvirrade 

ord, som i går nästan ohörda gått 

förbi hans öra. Talet om den smala 

stigen, om kvinnornas fördärvbrin-

gande makt, om det oupphörliga ned-

glidandet i djupet, om någon som 

kallat honom skurk. 

I går morse hade Ede lämnat sin 

brors hus, denne bror, som var ho

nom mer än en far, och i dag låg 

han här med genomskjutet bröst. 

Alltså var det icke en berusad som 

stått framför honom i går kväll, 

utan en olycklig, som sjönk samman 

under tyngden av sitt självförakt, 

en gäldenär, som såg sig ur stånd att 

kunna sona en oerhörd skuld, och 

därför betalade med sitt sista kost

baraste mynt — sitt liv. Och han, 

Paul, hade ingenting begripit. Var 

då hans förstånd, hans tankeförmå

ga förtorkad sedan dessa veckor, då 

han för att söka skydd mot sig själv, 

begravt sig i sin lidelse för svarta 

Julia? Hade han icke bort se och 

ana, vad som utvecklade sig undir 

hans ögon, för länge sedan? "Visste 

hau icke att i det minsta cirkelseg

ment, cirkelns hela form och stor

lek ligger föreskriven? Lika oför

änderligt ligger i varje början dess 

slut logiskt färdigt. 
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Emilie Petterssons 
Broderiaffär 
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Färdiga och ritade arbeten ständigt 
på lager. 

Hemslöjdsarbeten ss. 

möbeltyger, dukar, gardiner, 
kuddar och mattor. 

Talangen arbetar, snillet skapar. 
B. Schttmann. 

A.Bol. Nya Bikupan 
KUNGSGATAN 45 • TEL. 5107 

Damunderkläder 

Barnkläder, Spetsar & brode

rier, Ritade handarbeten, 

Näsdukar och Brickdukar 

Stort urval av nyinkomna vackra, färgäkta Sommartyger i 
Frotté, Musslin, Gabardin, Folard, Volle, Zefyr och 
Bomullstyg. GOSSKOSTYMTYGER, 

Lahmans Trieotunderkläder för Herrar och Damer. Underkjolar, 
Strumpor, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, Allmogegardiner, 
Möbeltyger, Borddukar vackert urval, äkta färger. Linneduktyger, 
Handdukar, Sängtäeken, Filtar. Hvita Väfnader, bästa fabrikat. 

Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
BERTHA ANDERSON 

15 Korsgatan 15 

För att kunna göra stora ting må
ste man vara entusiast. 

C. H. de S:t Simon. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Gallstenskuren! 
Med anledning av vårt meddelande 

att man kan få bukt med gallsten lätt 
och behändigt utan operation, endast 
med tillhjälp av ett visst slags medi
cin, som under namn av gallstens-
droppar utan recept kan köpas på 
apotek, ha vi mottagit en mängd brev 
och påringningar från nordligaste 
Norrland till Skånes sydspets. Man 
har velat ha närmare besked, och man 
har klagat över att apoteken icke fö
ra den ifrågavarande medicinen (Gö
teborgsapoteken göra det!) 

Tillfrågade läkare hava också, har 
det berättats, skeptiskt höjt på ax-
larne — nej, något medel, som botar 
gallsten känna de icke till. Jo, ope
ration kan ju altid tillgripas ! 

- Yi upprepa vår tidigare försäkran, 
att Medlet är effektivt. Att det icke 
är bekant för hrr läkare är ju myc
ket ledsamt för patienterna, men det 
finns dock en och annan av kåren, 
som ordinerar det. —• Vi uppmana av 
ärligt och välvilligt hjärta alla gall
stenspatienter, som önska upphöra 
att tillhöra denna beklagansvärda 
kategori av människor, att ofördröj-
ligen börja kuren!. 

Bland inkomna 

NYHETER 
i 

Strumpor 
fram liai les särskilt 
vår merceriserade 

a 4 50 

tjock, behaglig kval. 
i alla modefärger. 

HERM.MEEIHS AB 

Vi 

Här nedan receptet! 
Medel mot gallsten: 13,5 gram 

Aloe, 1,5 gr. Zedoaria, 1,5 gr. Aga-
ricus, 1,5 gr. Theriaca, 1,5 gr. Gren-
tia na, 1,5 orientalisk saffran. 

Ingredienserna köpas pulvriserade 
på apotek och läggas att draga i 6 1/2 
deciliter fin konjak. Flaskan ställes 
i svalt rum i 9 dygn och omskakas 
väl morgon och afton. På 10:de da
gen avhälles den klara vätskan, som 
buteljeras och är färdig att användas. 
Buteljen bör förvaras på kallt ställe 
och för att slippa öppna den så ofta 
är lämpligt att hälla upp litet i sän
der i en medicinflaska för det dagliga 
bruket. 20 droppar utröras i en te
sked honung och tagas varje morgon 
på fastande mage 1/2 timma före fru
kosten. Kuren fortsättes 20 månader. 
Efter 6 veckor brukar märkbar för
bättring inträda. 

Diet. Förbjudet: Fet mat ss. fläsk, 
feta såser, fett kött, fårkött, smör i 
stor mängd, lax, ål, hummer, gås, ox-
tunga, matolja, mycket salt eller rökt 
mat, gula ärter, bruna bönor, kål, 
sur mat, surbröd, ättika, pickles, lök, 
kanel, vanilj, starka kryddor, potatis, 
rå frukt, glace, rhenskt vin (utom söt 
mosel), bordeaux, likörer, punsch, 
grogg, champagne. 

Tillåtet i ringa mängd: Sötsaker 
(men ej feta bakelser eller efterrät
ter), söta kompotter, potatispuré. 

Tillåtet i vanlig mängd: Stekt och 
rostat kött av alla slag, (ej fett), ss. 
oxe, lamm, kalv, vilt, fjäderfä (ej 
gås), mager skinka, ägg, fisk, ostron, 
buljong, soppor (ej kål och ärter), 
grönsaker, hälst vattenbröd, skorpor, 
kaffe med mjölk, the, cacao, pilsner, 
vichy vatten. 

Gallsten, som är en rätt vanlig 
sjukdom, förekommer oftast hos 
kvinnor. Man anser, att den huvud
sakligen framkallas av stillasittan
de levnadssätt samt av oregelbund
na måltider med för långa uppehåll 
mellan dem. Kvinnor som lida av 
gallsten böra icke hava åtsittande 
kjollinningar eller hårt åtdragna 
band om livet. En rymlig (obs. 

Bluskostymsn 

REX.  
Slitstark, helylle blå 
cheviot. 

ar 6 8 
Kr.  22:-  23:-  24:-  25:-  26:-

ar  9  10 11 12 13 
Kr.  28:-  29:-  30:-  31:-  33:-

Fi sktorget, 
Tel . 13865 -  1092 -  3072 
Tel.-adr.: "BERLINS" 

rymlig!) korsett kan, bäras — den 
skyddar mot trycket av linningar 
och band! 

Ett tillägg! Det torde icke vara 
så absolut nödvändigt att hålla diet 
och förbittra livet både för sig själv 
och för den som står för rusthållet i 
köket. Kvinnornas Tidnings egen 
f. d. gallstenspatient har under ku
ren, utan spår till obehag, förtärt 
den som "förbjuden" angivna ma
ten. De försiktiga och räddhågade 
kunna ju pröva sig fram. 

Verner Magnusson 
Kött- & Fläskaffär 
Bazar Alliancö 42—43. Tel. 106 2S 

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

I Bergmans Enkas ^rST' 
välsmakande och skört hårt brod. För
ordat av läkare och prisbelönt med 4 guld
medaljer. Säljes i väls. spec. aff. i Gbg. 

Telefon 10837. 

VENSSON* 
cKéB R°t* 

^G'e-v 

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

hos 

N. L. Blomberg 
TRÄOÅRDSHALLEN. Tel. 7225. 

55eda dramer 
Parfymen -Tvål • R; ' 

Galanten • Affa!°Uteri 
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I Newyork har upprättats ett bil
bolag till den kvinnliga publikens 
tjänst. Chaufförerna äro uteslutan
de kvinnor. 

Det har visat sig att de manliga 
chaufförerna ofta uppskörta den 
kvinnliga klientelen genom att be
gära högre betalning än den gällan
de taxan tillåter. I en del fall hava 
de stått i förbindelse med förbrytare 
som utplundrat de åkande. 

* 

Det belgiska socialdemokratiska 
partiet motsätter sig lidelsefullt, att 
landets kvinnor få politisk rösträtt. 
Det har nämligen visat sig att arbe
tarekvinnorna röstat mot socialister
na och med det kyrkliga partiet vid 
kommunalvalen — den kommunala 
rösträtten har redan tillfallit kvin
norna. 

Det fruktade. 
Ungdomen vill icke bli gammal! 
När den säger "gammal", går tan

ken icke till ålderdomen, vilken sy
nes så fjärran, att den icke ens kan 
räknas med, utan till medelåldern, 
trettiofem-, fyrtio-, femtioårsperio
den. Aven denna ligger för . ung
domliga ögon mycket långt fram i 
tiden, men skönjes dock och inger en 
bestämd 'känsla- av motvilja och fruk

tan. 
Yad är det ungdomen har emot 

medelåldern? Frågar man, blir sva
ret oftast: "Den är så tråkig." 

Är medelåldern verkligen "tråki
gare" än ungdomstiden? 

Ingen förnekar, att det ligger en 
solljus glans över ungdomen, ett lek
fullt behag, en leende sorglöshet, vil
ka te sig som lycka. Den är dröm-
marnes, förhoppningarnes, löftenas, 
de otaliga vänskapsförbindelsernas, 
de lättända förälskelsernas, de tusen 
nöjenas period. 

Det är en härlig tid — men en
dast för ungdomen! Ett liv av denna 
art har förlorat behaget för den till 
mogen ålder komne på alldeles samma 
sätt som ungdomen växt ifrån den 
ännu lekfullare, sorglösare barndo
men utan att sakna och längta till
baka till den. 

Varje ålder har sina glädjeämnen. 
Kanske är medelåldern den i sådant 
hänseende rikaste, människans i 
erklig mening lyckligaste period. 

Man står på höjden av sin kropps
liga och andliga vitalitet. Man har 
lämnat ungdomstidens förberedande 
skola, passerat de underordnade ny-
lörjarebefattningarne, man har nått 
den fulla utvecklingen av sin intel
ligens, sin yrkesskicklighet. Man är 
sysselsatt med att skapa sig en ställ
ning, ett namn, att göra sin insats 
i arbets-, kultur- och samhällslivet 
— ungdomstidens drömmar och för
hoppningar omvandlas målmedvetet 
till verklighet. Eller det egna hem
met sluter sig omkring en med sina 
förpliktelser, sitt ansvar, sin lycka 
och ger i fostrargärningen en av de 
högsta livsuppgifter som kunna falla 
på en dödligs lott. 

Ungdomens trånga horisont har 
skjutits långt tillbaka, man har fått 
större synvidd, klarare sikt. Livet 

j Färsk fisk H 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

Ziwertz' Mom^> 
bärgmedel för ögonbryn håv , 
flicklig verkan. Fäller ei vid t^!Lskä«S f 
san oskadlig. Finnes i i « tvattnin„ 
minul hos Kungl. Hovleveranti^er" fe 

Z i w e r t z  E f t „  
Lorensbergsgatan N:o 7, Qötebor-

talar ett intressantare språk, upp
ställer andra djupare frågor, än dem 
man som ung sysslade med. Ungdo
mens lättvunna vänskapsförbindelser 
äro ingenting för den mogna männi
skan. Namnet "vän" har fått en 
allvarligare, kostbarare innebörd än 
förut och :tillerkännes endast de få 
och de därav förtjänta. Även kärle
ken är en annan, mindre berusande 
än ungdomens, men innerligare, me
ra lyckobringade, betydelsefullare. 

Ungdomen behöver icke frukta att 
bli gammal — medelåldern skall ge 
den större livsvärden än vad dess 
egen ålder skänker, alldeles så som 
ungdomstiden givit större, rikare, 
betydelsefullare upplevelser, än vad 
barndomen förmådde. 

Så länge jag trodde mig leva i en 
rättrådig, upplyst och kärleksfull 
värld gjorde människornas omdömen 
och domar över varandra på mig det 
djupaste och sannolikaste intryck. 
Men sedan jag lärt mig inse att värl
den är full av orättvisor, mörker och 
illvilja lyssnar jag till dess omdömen 
och domar endast med ett halvt öra. 
Jag förstår att livet är som en prö
vande färd över ett stort och stormigt 
hav, där makter, vilkas ursprung vi 
icke känna, och vilkas syften vi icke 
förstå, till synes blint och hänsyns
löst rasa runt omkring oss. Men det 
är dock en färd över tillfälligheter 
och under en vakande Guds beskydd, 
och med denna hamn för ögonen bör 
intet förminska vår förtröstan eller 
nedslå vårt mod. 

Prisbelönta Fruktkonserver i sockerlag 

Jordgubbar, Moreller, Plommon, Klar
bär, Blandad frukt, Päron, och Äpplen. 
Varje burk avsedd för 5 personer. 4 burkar 
kr. 4:50 fraktfritt. Expedieras mot efter-
krav från Hjalmar Landins Fruktkonserv
fabrik, Mosås Angiv denna tidning. 

UNDERBARA 

HAVRE-MUST 
„ Bästa medel mot magsyra. 

För ALDR1NQAR, VUXNA OCH BARN. 

Medan Paul ännu kämpade med 
de känslor och förebråelser, som vilt 
jagade genom hans hjärna ljödo steg 
på trappan. Tillsammans med kon
stapeln inträdde Ernst Wessel. Hans 
ansikte, blekt som döden, hade ett 
uttryck av obönhörlig hårdhet. Håns 
stämma var låg och lugn som alltid. 
Men Pauls öra upptäckte dock däri 
en främmande klang, något brustet, 
skört, något som av ogråtna tårar. 

Ja, den döde var hans bror, Ed
vard Wessel. Begravningen skulle 
han ställa om. Liket skulle föras 
direkt till bårhuset på kyrkogården, 
så snart de lagliga formerna voro 
tillgodosedda. Värdinnan skulle han 
betala, ifall den dödes kvarlåtenskap 
icke räckte att betala henne. Utom 
honom fanns inga släktingar. Vad 
orsaken var till självmordet? Nej, 
därtill var han icke i stånd att läm
na några upplysningar. 

Lugnt och sakligt gjorde han alla 
dessa meddelanden. Wessel hade 
knappt kastat en blick på liket. Nu, 
medan konstapeln gjorde antecknin
gar i sin notisbok, såg Paul, som dra
git sig tillbaka i rummets avlägsna
ste hörn, huru Ernst Wessel lång

samt trädde fram till den liggande 
och knäböjde bredvid honom. Var 
det endast för de närvarande vittne
nas skull? Tog han icke emot det 
mynt, varmed den andre velat be
tala? Utjämnade icke ens döden 
skuldebrevet mellan dem båda? Paul 
frågade sig, vad väl för tankar mån
de röra sig inom den slutne mannen, 
som blickade mörkt på det stelnade 
gossansiktet, vilket han en gång äl
skat över allt på jorden. Äntligen 
såg Paul en skälvning gå genom de 
stränga dragen, ett fuktigt skimmer 
i de brännande ögonen. Långsamt 
höjde Ernst Wessel handen, och med 
en moderligt öm rörelse tryckte han 
ögonlocken över de brustna ögonen. 
Och då, sedan dödens fasa var släckt, 
och det kära glada ansiktet låg lik
som i fredlig slummer, gled den dar
rande handen sökande upp till det 
krusiga blondhåret, och strök i skygg 
ömhet förstulet över de skimrande 
vågorna. 

Hans läppar rörde sig, men icke 
ett ljud hördes. 

Ernst Wessel steg hastigt upp, 
som om han blygdes över sin vekhet, 

Snabba fötter kommo uppför trap
pan. 

"Släpp mig in!" skrek en gäll 
stämma. "Släpp mig in! Jag vill 
in! — Död! •—• Död!" 

Meid oredigt hår, och oordentligt 
klädd störtade Lisbeth över tröskeln. 
En enda skygg blick kastade hon på 
liket, så utstötte hon ett vilt skri och 
föll på knä, med ansiktet dolt i ar
marne. 

"Död! — Död! — Det är sannt! 
Han är död —- jag vill också dö!" 

Paul såg huru Ernst Wessels läp
par krusade sig i ett obeskrivligt för
akt. "Du — !?" 

Lisbeth fortfor att skrika. "Var
för tog han inte mig med? Vad skall 
jag göra på jorden? Jag vill dö!" 

Då steg Wessel fram till henne 
och grep hårt om hennes handled. 
"Du vet inte vad du säger, kvinna. 
Kom hem." 

Inför hans stämma, hans blick för
stummades hennes jämmer i plötslig 
skräck. Till och med tårarne stel
nade i hennes ansikte och dragen 
tycktes förvandlade i sten, då hon 
med ett uttryck av vansinnig ångest 
såg upp på mannen. Vacklande steg 

hon upp, och utan ett ord, ett enda 
ljud, lät hon föra sig ut ur dödsrum
met, och med en rysning vände hon 
bort ansiktet från den döde. 

XIV. 

Då Paul på middagsrasten åter
vände från fabriken till Rosenhof 
hade han en känsla, som om han 
störtat ned från en väldig höjd, 
hade slagit sönder både huvud och 
lemmar, och förlorat förmågan att 
tänka. På gårdens oregelmässiga fyr
kant fann han ett rörligt liv; alla 
voro upprörda över Ede Wessels död, 
man samlade sig i klungor, som iv
rigt dryftade händelsen, skingrades 
och bildade nya grupper. Alla hade 
känt honom, alla hade intresse för 
honom. Om någon just kom hem 
från arbetet, eller tittade ut genom 
en dörr, genast blev han tilltalad 
och utfrågad. Framför Wieprandts 
smedja såg Paul sin styvmor med 
Pothoffskan och ett ar pandra frun
timmer ivrigt viska, på vänstra ar

men höll hon hans lille bror och den 
högra var utsträckt som en vägvisare 
till fördömelse och straff. En an
nan krets stod samlad kring Sabiner-
Lotta mitt på gården. Djupare ned 
än någonsin förr hängde hennes un
derläpp, illvilligt stucko hennes sne
da ögon, medan hon mumlade av
skyvärda antydningar. Mor Lippert 
gick från en grupp till en annan. 
Hennes friska äppelansikte var rött 
av medlidande och av ett rysande 
ljuvligt behag vid det stora ödesslag, 
som fallit på det trångä vardagslivet 
i det lilla Rosenhof. Med stor mo
dersstolthet berättade hon för var
enda en: "Vår Dora hade sett det i 
korten. Det var i söndags hon lade 
korten. Men hon trodde sig inte till 
att säga det rent ut. Men nu ser 
man ändå, att det var sant." 

(Forts i nästa n:r.) 

GYNNA VÅRA 

ANNONSÖRER! 

Förstklassiga, Moderna 

S K O D O N  
Största urval. LäSsta pr«. 

Varnyheterna inkomna! 

10 Södra Larmgatan io 
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BREVLÅDA. 
Prenumerant, Malmö. Givetvis 

kommer, varje vecka nägot därifrån 
Men vi hålla oss utanför dagsrefeia-
ten. 

Norrländska. Kanske det. Låt 
oss se på fjäll-floran! 

Agnes K. Manus är under gransk-
ning. 

Föreningsmedlem. Vi tro inte att 
det är sammanslutningar som saknas 
utan sammanhållningen. Det före
slagna kan aldrig få annat än lokal 
natur och det är för litet. 

Humorist. Tack! Det var fläkt 
över skrivelsen. 

Intresserad. Absolut inte! Kvin
nornas Tidning äges, finansieras och 
redigeras av kvinnor, som stå utan
för alla politiska partier. Det fin
nes alltså inga "bindande skäl" som 
förhindra oss att införa ett uttalande 
i angiven riktning, därest detta i öv
rigt svarar mot publicistiska krav. 

Bhea. Vi äro förvånade. Manus 

får återhämtas. « 

Förbittrad. Tänk inte på det! Nej: 
"Alla goda tankar, de kunna aldrig 
dö, ty ännu bättre tankar skall spira 

ur deras frö." 

Desillusionerad. "Det är dumt att 
sätta en levande människa på on 
piedestal", skriver Ni. Ja, det är 
det visst det! Sätt hellre dit en aspi
distra i stället! Denna växt trivs ja 

som bekant, var som helst. 

Ellen C:son B. Tack för erbju
dandet, men vi ha redan våra över
sättningsförbindelser fullt effektivt 

ordnade. 

Från Glasberget. Fru Noack lw 
de bestämt gladare funderingar på 
Ararats berg än Ni på Ert. Sur 

gammal är Ni? 
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INNEHÅLL. 

„U.il.krtnika i sammandrar 
i |jus och glans. 
Husmödrarnas landsmöte i Göteborg. 
Martha och Maria. Av Louise Bergh. 

Lilla Nobelpriset" till Elin Wägner. 
Kvinnorna få tillträde till statstjänst. 
Sverige i London. Av A. C. 

"Barnfarsor". 
Sigrid Fridmans exposition. 

De ofullgångna. Av Cg. 
Från Allmänheten 

ställningen. 
, Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

Till Jubileumsut= 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag 

Den skarpa engelska noten till 
sovjetregeringen med hot om han
delsförbindelsernas avbrytande, om 
Ryssland icke frigiver de engelska 
fiskefartyg, som beslagtagits i Vita 
havet, och inställer sin bolsjevik-
propaganda i England m. m. har 
framkallat en oerhörd förbittring i 
Ryssland. I Moskwa hava före
kommit engelskfientliga demonstra
tioner vid vilka engelske utrikesmi
nistern lord Curzon in effigie burits 
i en galge! 

Meningarna om den engelska re
geringens aggressiva uppträdande 
mot Ryssland äro ganska delade i 
England. 

Lausannekonferensen har ännu 
icke lämnat några positiva resultat. 
Den grekiska delegationen har un
der den senaste tiden uppträtt på ett 
synnerligen utmanande sätt emot 
Turkiets representanter. 

Husmödrarnes landsmöte 
i Göteborg. 

Ännu blåser ingen fredsvind över 
Europa. Oväderskvalmet förefaller 
i stallet allt mera tryckande och en 
urladdning synes ofrånkomlig. 

Den tyska regeringen har under 
rlen gångna veckan mottagit svar på 
sitt fredsanbud från England, Ita
lien och Japan. Förenta staterna 
tiga ännu. Det engelska svaret 'dr 
hållet i iskall och avvisande ton: 
"Tysklands erbjudande är otillräck
ligt. i överraskande grad otillräck
ligt." Men England hoppas på en 
supplering, vilken skall göra det 
möjligt att upptaga underhandlin
gar. Det italienska svaret är,, vad 
andemeningen beträffar, en kopia 
av det engelska. Den japanska no
ten är även underkännande men dock 
försonligare i tonen. 

Inför allt detta gör sig i Tyskland 
en stark pessimism gällande. An
tagligen kommer regeringen för att 
tillmötesgå socialdemokraternas krav 
att framlägga ett nytt fredsförslag, 
^lket emellertid torde komma att 
skilja sig från det först lämnade en
dast i fråga om garantierna för ska
deståndsbetalningen. Dessa skulle 
fullständigt preciseras. Däremot 
kommer tyska regeringen, stödjan
de sig på en enhetlig, fast folkopi-
n'°n, att fasthålla vid sitt krav på 
Ruhrområdets utrymmande. M. 
Poinearé har deklarerat den franska 
ståndpunkten i ett nytt fästligt tal 

Ett spänt förhållande har inträtt 
mellan Polen och dess ntfartshamn 
fristaden Danzig. De polska tid
ningarne anse att Polen kan göra 
imed Danzig vad Lithauen tidigare 
gjort med Memel nämligen expro
priera staden. 

Överallt efterlyses förgäves vil
jan till fred! 

I glans och ljus. 

inför ännu en nyrest kyrkogårdsän-
gel me<l fredspalm i handen och 
stålhjälm på huvudet: "Germanerna 

fr° Manama som de alltid varit. Yi 
^Va känt dem i 1900 år och vi veta 
a för dem är kriget en nationalin-

ustri ock fre(jen vapen-
^ estånd mellan två krig. Vi for-

g,a' Tyskland skall ersätta den 
a ^et anställt och invänta med 

att det 
Jattre tankar. 

kni^U^r' ^Örrän fått vad som till-
Kon»ner oss!" 

gl Ur naS°n fred skall kunna fram
me ,"r ,''e3Sa °förenliga åsikter och 
7°tstndiga kra 

örstånd. 
Frankrike 

skall komma på 
Men vi utrymma ic-

övergår mänskligt 

aa»ar 'lar under de senaste 

Tysklan/tterliSare ökat trycket på 
pation §enom att utvidga ocku-

och ^ p 
viktigi " 

stiger. 

3> Anh • 
viktiga industrianläggnin-

Tyskland stiger, 

Att se Göteborgs jubileumsutställ
ning vid dagsljus är att skåda ett jor
diskt paradis, som i all sin skönhet 
och storslagenhet dock håller fanta
sien inom verklighetens gränser. 

Men att se den vid kvälltid, när 
minareternas förgyllda krön börja att 
liksom självlysa däruppe under him
lavalvet, minneshallen framträder 
som ett drömslott, en vision, facklor
nas tungor flämta över de av höga 
pelare burna skålarne, och hundra
tals elektriska lampor spegla sitt 
Capriblå ljus i dammen, medan re
staurationens varma orangeflod kväl
ler ut över de bruntonade sandgån
garna och lamporna därinne lysa som 
tusentals fästens guldpärlor genom 
fönstren, det är som att plötsligt för
lora greppet på verkligheten och 
känna sig förflyttad till drömmarnas 

land. 
Man kan knappast tänka sig en 

imposantare och mera gripande skön 
anblick, särskilt sådan den möter be
sökaren vid hans inträde fran Lan
ga gården med den lysande minnes
hallen i fonden och minareternas mot 
himlen växande massor ovanför hu

vudet. 
Dessa underbara minareter! 
Utan dem skulle utställningen ic

ke vara vad den nu är. .Tu oftare 
blicken dragés upp emot dem, desto 
klarare framstår det att det är de 
som lyfta intrycket, ge det svindlande 
inslaget av grandiost féeri, den hög
tidliga stämningen av stor nationell 
minnesfäst. Vem som än tänkt dem 
dit, där de nu stå, höjande stadens 
gamla värn mot stjärnorna på sina 
förgyllda krön, äro de stort och ton 
givande tänkta för hela utställnin-

Sveriges Husmodersföreningars 
Riksförbunds fjärde landsmöte, för
lagt till Göteborg, öppnades den 13 
maj och pågår ännu, när detta skri-
ves. 

De svenska husmödrarnes före
ningsintresse är av ett rätt sent da
tum. Den kvinnorörelse, som åt 
kvinnorna förvärvat den medborger
liga fullmyndigheten, tillträde till 
arbetslivets olika områden, och som 
så väsentligt förbättrat deras ekono
miska och sociala ställning samt, in
direkt, genom den nya äktenskapsla
gen tillfört de gifta kvinnorna be
tydande vinster, denna rörelse har i 
stort sett varit de utanför hemmet 
arbetande kvinnornas verk. 

När husmödrarne nu sammansluta 
sig för att gemensamt tillvarataga 
hemmens, barnens och ungdomens in
tressen finna de, tack vare den gam
la kvinnorörelsens landvinningar, 
vägen åt alla håll jämnad för sig — 
de kvinnliga synpunkterna tillmätas 
nu en helt annan betydelse, vinna ett 
helt annat beaktande än tidigare. 

Det är troligt, ja, visst att Hus-
modersförbundet kommer att bliva 
en mycket stor, mycket verksam, 
nyttig och inflytelserik organisation, 
som, under sitt arbete för hemmens 
och ungdomens väl oupphörligt 
bringad i kontakt med yttervärl
den, allt mer skall vidga sitt verk
samhetsområde ända tills gränserna 
därför nå lika vitt som samhällets. 

Redan nu efter en endast fyra
årig tillvaro har Husmoderförbun
det vunnit en betydande styrka och 
kunnat inregistrera de vackraste ar
betsresultat. 

Det består av 73 lokalföreningar, 
av vilka en del äro sammanslutna 
i länsförbund. Organisationen i sin 
helhet står under ledning av en cen
tralstyrelse, med fru Agnes Ingel-
man i spetsen och för övrigt inne
slutande ett flertal inom kvinno
världen kända och aktade namn: 
fruarna Marja Eden, Ida Högstedt 
och Anna Wicksell, fröknarne Ida 
Norrby och Sigrid Göransson m. fl. 

I föreningsverksamheten har in
gått offentliga hemutställningar, 
kurser och s. k. husmodersdagar 
samt ett omfattande upplysningsar
bete genom föreläsningar, broschy
rer, demonstrationer och diskussio
ner. Förbundet har därjämte haft 
i arbete hemkonsulenter och in-
struktriser samt utövat en uppskat-

Martha och Maria. 
Av Louise Ber gli. 

gen 
Densammas styrka, som icke minst 

tad provningsverksamhet för att 
tillförsäkra hemmen goda varor. En 
del föreningar hava anställt s. k. 
hemsystrar med uppgift att tillfäl
ligt taga om hand hem, där husmo
dern på grund av sjuk cl om eller an
nan orsak är urståndsatt att själv 
taga vård om hemmet. Andra för
eningar hava intresserat sig för upp 
rättandet av barnbördshus, varm 
badinrättningar, sommarkolonier 
för barn o. s. v. Riksförbun
det, soin står i nära kontakt med 
motsvarande sammanslutningar i 
grannländerna, är representerat i 
Nordens husmoderförbund. 

Arbetsprogrammet för det pågå
ende landsmötet är synnerligen om
fattande. De avlagda rapporterna 
från lokalföreningarna vittna om en-
tiisiasm för saken, energi, arbetslust 
och initiativrikedom —- det hela ter 
sig som en ädel tävlan att åstadkom
ma de rikaste och bästa resultaten. 
Ett livligt intresse samlade sig kring 
de vid mötet hållna föredragen, frö
ken Ida Norrbys ädelt utformade 
anförande över ämnet I vad man 
kan Riksförbundet anknyta samar
bete med olika- ungdomsrörelser", 
fru Augusta Sahlins av värme ge
nomstrålade föredrag över "Kvia-
nans ansvar i hemmet" och slutligen, 
i alldeles särskild grad, om fru In-
gelmans vid ett offentligt möte i 
glänsande stil framförda vidsynta 
föredrag om "Husmodersföreningar
nes arbetsuppgifter". — Det vikti
gaste mötesbeslutet, vilket gällde 
tillsättandet av "en änkornas kura
tor", innebär att de olika lokalför
eningarne skola tillsätta en kvinnlig 
rådgivare, kvalificerad att med rad 
och dåd bispringa änkor, vilka hava 
behov av sådan hjälp. Samarbete 
skall därvid sökas med de kommu
nala myndigheterna. 

För den som skriver detta var det 
ett verkligt nöje att övervara för
handlingarna. Vilken varm och 
hjärtlig stämning vilade det icke 
över mötet, vilken stark solidaritets-
känsla och livfull verksamhetslust 
gåvo sig icke tillkänna, hur sakliga, 
koncentrerade och väl framförda v> 
ro icke de många inläggen i den 
livliga diskussionen! Vilken an-
svarskännande, målmedveten, intel
ligent och skicklig ledning skymta
de icke där bakom! 

Många gånger i livet har under
tecknad märkt hur man alldeles sär
skilt bland husmödrarna omhuldar 
föreställningen, att om de endast 
sköta man, barn och hus så har man 
sedan ingen rättighet att fordra me
ra av dem. 

Allt det andra, varmed de ointres
serat och stundom en smula förakt
fullt innefatta alla sådana andliga 
strävanden, religionen frånräknad, 
som bilda ett folks kultur är enligt 
deras mening icke för dem. De äro 
Martha så uteslutande att de helt och 
hållet glömt sin Mariasjäl. Allt vad 
de göra utanför hemmets sysslor sker 
likgiltigt och planlöst. Läsa de en 
bok, veta de aldrig vem som skrivit» 
den, och se de en pjäs ha de ingen 
aning om dess författare. På en ut
ställning betrakta de tavlorna såsom 
barn betrakta bilder utan att närma
re reflektera över de enskilda ver
kens skapare, plats eller rang i 
konsthistorien. En bok är för dem 
endast rolig eller tråkig, en pjäs un
derhållande eller tröttsam, en tavla 
ful eller vacker och innerst inne an
går dem ej det hela mer än en pa an
dra sidan av halvklotet nedramlad 
meteorsten. 

Dessa utpräglade Marthanaturer 
skilja strängt mellan egna intressen 
och — det där andra. Man kan inte 
förklara förhållandet med frasen att 
hågen ligger åt olika håll. Ty vill 
en människa vara en hel och värdig 
representant för sitt släkte måste 
man i hennes liv skilja mellan den 
materiella plikten och de andliga in
tressena. Den förra utför hon som 
en nödvändighet för att kunna exi
stera. Den är handens verk. Tribu
ten åt jorden, så länge vi leva. Ut-
sprunget ur självbevarelseinstinkten 
är detta arbete till sin natur egois
tiskt, till fromma för det egna jaget 
och de närmaste. 

De andliga intressena däremot äro 
ett själens behov. Stammande ur 
människans evighetsmedvetande sak
nar denna känsla begränsning och 
själviskhet, är en ren längtan att i 
gemenskap med andra njuta det skö
na, det upphöjda, det sublima. Vad 
den materiella kampen i sin egoism 
söndrar och skärper, förenar och ut
jämnar de ideella intressena. Utan 
desamma är även varje harmoniskt 
liv otänkbart. 

framträder kvälltid, är rikedomen av 
öppna platser, som låta byggnader 
och illuminationer komma till sin 
fulla rätt. Hur vacker är ej exem
pelvis den magnifika kongresshallen, 
när ljuset spelar utefter dess ljusa 
tak och gnistrande glasväggar! Hur 
trolskt ter sig ej nöjesfältet med sina 
av tusentals mångfärgade lampor 
upplysta karuseller, vilka svänga 
som fantastiska jättekaleidoskop i 

den nordiska sommarkvällens lång
samt fallande skymning! Och vilken 
fräschör och utsökthet över allt? 

över allt! 

Kanske är det särskilt vackert nu 
i vår- och knoppningstider, medan 
allting står rent, nytt och friskt. Men 
ett fattas — värmen. Först med den 
kommer den rätta stämningen. Först 
med sommarvindarna, syrenerna och 
junimånen blir den vackra eklärerade 
staden däruppe ett verkligt njutbart 
paradis — för invånare och främlin
gar och icke minst för de många, 
många, som inom dess murar med 
spänning vänta resultaten av Fortu-
nas djärvt igångsatta hjul. 

Detta är icke en ytlig vaneföre
ställning utan en övertygelse, som är 
fast rotad i vårt djupaste medvetan
de att en människa, som enbart grä
ver sig ned i dagens id och bekym
mer, saknar något för vårt själiska 
behov väsentligt. Hon är lika trist 
och begränsad som en jord skulle va
ra utan himmel. Varje upplyftande 
samtal avstannar i hennes närhet, 
allt vad mänskligheten frambragt av 
stort, ädelt och skönt ligger plötsligt, 
mätt efter hennes mått, värdelöst. 
Lika litet som ett barn kan skilja 
mellan en glasbit och en diamant, 
kan en sådan person skilja mellan 
ädelt och oädelt stoff i ett samtal. 
Och det mest tragiska är kanske att 
det i dylika fall icke är den okun
niga parten, som plågas av okunnig

heten, utan den andra och mera upp
lysta, som med ens känner sig hem
lös, isolerad, förkvävd inför detta 
alltför trånga och jordbundna sinne. 

. Livet skulle ofta kännas outhärd
ligt grått och enformigt vid sådana 
människors sida, om ej bristerna 
stundom överskyldes av en slags 
känslans intelligens och fattning, 
som dunkelt förstår och taktfullt ti
ger. Men även denna känsla kan 
småningom i brist på tillflöde från 
själens hemlighetsfulla källor för
lora sin ursprungliga friskhet och 

charm. 

Det är en stor fråga, som en gång 
i framtiden skall bli ännu större och 
mera förhärskande, nämligen frågan 
huruvida någon människa egentligen 
har rätt att leva så, som om livet 
utanför den egna tröskeln icke an
gick henne. Mer och mer ryckes den 
enskilde ur sin isolering, högre och 
högre sättas kraven på individens 
förmåga att kommunicera med sin 
samtid. Om denna utveckling bety
der högre lycka veta vi ännu ej. Men 
vare sig den leder till ett bättre till
stånd eller till den rena katastrofen 
känna vi oss med och kunna inte 
utan en rysning av ängslan tänka 
tillbaka på förfädernas lott: den en
samma stugan i ödemarken. 

Männen ha vid sidan om sin verk
samhet privata intressen, resa, bilda 
sig och söka följa med. Aven en or
dinärt begåvad man ger sig vanligen 
ej, förrän han fått full klarhet rö
rande de ämnen som tillfälligt sys
selsätta honom. Detsamma gäller 
oftast kvinnan ute i livet. Men hur 
ofta inträffar ej den oförklarliga 
förvandlingen att så snart en kvinna 
gift sig blir hon en helt och hållet 
annan människa, — "Det där, ack!" 
Det där, som hon förut intresserade 
sig för med brinnande håg har mist 
all betydelse för henne. Hon som 
spelade, målade och sjöng rör nu al
drig pianot, äger inte en pensel i sitt 
hus och tar aldrig en ton. Hon lå
ter sig med andra ord andligen för
soffas. Och det värsta är att hon 
tycks tro att försoffning är ett pri
vilegium för husmoderskallet. 

Men det finnes också andra exem
pel ur livet, som visa att självfost
ran kan göra underverk, när kärle
ken ligger bakom som drivande kraft. 
Ett sådant exempel direkt ur livet 
förtjänar att berättas. 

En vad man kallar enkel flicka 
blev tidigt gift med en bildad, 
mångintresserad man. Duglig, arbet
sam, hurtig och glad hjälpte hon ho
nom under de första åren att bära 
ekonomiens tunga, fabricerade s. a. s. 
i köket de medel han behövde för 
att avlägga en högre examen på sin 
bana. En verkligt djup kärlek band 
dem samman ... och likväl. . .! När 
samtalet i deras hem kom in på all
männa ämnen kände han svalget i 
bildningsgrad emellan dem och märk
te med grämelse, att hon stod utan
för. Aren förgingo, och hon skänkte 
honom åtta barn. Alltjämt förblev 
hon ett mönster av husfru, maka och 
mor. Hon icke blott arbetade och 
tillvaratog utan skapade även ge-
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