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Handarbeten 
av alla slag till billigaste priser. 

iiers berömda "Tre konungar" och i 
varma ordalag prisar sin döm som 
världens vackraste gotiska tempel. 
Man skall språka med den gamle 
prästen, som säljer biljetter till ko
ret à 5 mark stycket (så billigt var 
det förra året!), och man skall stan
na framför helga tre konungars al
tare, då det är upplyst, eller framför 
de härliga gamla altarskåpen av sni
dat och målat trä. — Man skall ock
så gå upp i tornet och se utöver sta
den och floden djupt under ens föt
ter och höra föraren berätta om den 
stora kejsarklockan, som smältes ner 
under världskriget för att användas 
vid fronten. En kyrkklocka för
vandlad till kulor och granater, det 
är ju en tidsenlig förvandling! Nu är 
den borta, och det dröjer väl innan 
den blir ersatt, fast regeringen utlo
vat en ny. 

Dörnen är visst inte den enda kyr
ka man skall se i Köln. Det finns 
flera andra, som var för sig kunde 
vara värda ett kapitel. Stora Sankt 
Martin, vars väldiga torn, sett från 
Rhen, bildar en präktig pendang till 
dornen, Sankta Maria im Capitol, 
uppförd på en fornromersk byggnad, 
Sankt G-ereon, vartill ett Minerva
tempel i Rom stått modell, o. Apost-
lakyrkan, i det inre smyckad med de 
härligaste mosaiker. Alla i rundbå-
géstil, alla från medeltiden. 

Sankt Ursula får ej glömmas. Dess 
yttre är anspråkslöst, men dess "Gyl-
iene kammare" skall nog ingen för
gäta, som en gång sett den. Där för
varas kvarlevorna av den heliga Ur
sula och de elvatusen jungfrurna, 
som i denna stad läto sitt liv för sin 
tro. Från golv till tak klädes ka-
pelles av de heliga relikerna. Kra
nier besatta med ädelstenar blicka 
ned från väggarna, liksom urnorna i 
ett gammal romerskt columbarium 
— eller burkarna i ett kryddskåp. 
De skiljas åt av benknotor ordnade 
i geometriska figurer. .Framme på 
altaret förvaras de allra största dyr
barheterna: Sankta Ursulas kranium, 
hennes hår, hennes hand, delar av 
hennes kläder. Dessa vördnadsvär
da ting ligga i glaslådor med gyllne 
infattning, så att man skall riktigt 
kunna se och beundra dem. Från 

För Sommaren! 

Stort urval av nyinkomna vackra, färgäkta Sommartyg-er 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, Sängtäcken, Filtar. Hvita Väfnader, bästa fabrikat. 

Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
BERTHA ANDERSON 

15 Korsgatan 15 

Allt som icke gör anspråk på att 
älskas är älskvärt. 

P. Möller. 
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väggar ock tak strålar guld och för
gyllning. — Ingenstädes norr om 
Alperna strömmar väl en sådan 
stämning, för att icke säga doft, av 
medeltid besökaren till mötes. Den 
gamle kyrkoväktaren, som med rö
rande ömhet och stolthet förevisar 
sina skatter, är själv ett stycke me
deltid. 

När man kommer ut ur kyrkan, 
är medeltiden försvunnen. Strama 
engelska officerare och soldater i ka
ki med lindade ben vandra fram på 
gatorna. Autobussar och hästomni-
bussar skramla förbi, fulla av tu
rister, för vilka en guide i förbifar
ten rabblar upp några ord om de 
byggnader som passeras. Köpenska
pen blomstrar, såvitt man kan döma 
med turistögon åtminstone. 

Här i Köln är det engelsmännen 
som säga var skåpet skall stå. Man 
ser dem överallt i folkvimlet, inte 
så exklusiva som fransmännen, (vil
ka aldrig gå tillsammans med de in
födda), inte så gemytliga som ameri
kanarna förefalla att vara. Prakti
ska som de äro, ha de ordnat det så 
likt Old England som möjligt. Här 
finns engelska klubbar, biografer 
sc»m ge engelska filmer med engelsk 
text, teatrar som spela engelska styc
ken etc. Genom besök på en biograf 
avsedd för engelska soldater och de
ras anhöriga övertygade jag mig om 
att innehållet i dessa filmer är syn
nerligen moraliskt och sedelärande, 
synbarligen lämpat att verka för
bättrande på deras seder. Man före
ställer sig att detta skulle vara onö
digt, då det gäller engelsmän. Men 
så tycks ej alldeles vara fallet. I 
det hotell där jag bodde hade ägaren 
tillbyggt ett stort präktigt annex. 
Detta var beslagtaget för engelska 
soldaters räkning, och enligt min up-
passerskas uppgift hade de redan lyc
kats ramponera en stor del av boha
get. 

Fransk militär såg man knappt. 
En eller annan ljusblå uniform, det 
var allt. — Och nu? 

Försöken att lösa 
tjänarinnefrågan. 

Redan tidigare hava vi omnämnt, 
att det engelska arbetsministeriet 
tillsatt en kommitté för att utreda 
tjänarinnefrågan, d. v. s. undersöka 
vad det kan bero på att tillgången 
på huslig arbetskraft blir allt knap
pare till växande olägenhet för hem
men. 

För att vinna klarhet över läget 
har kommittén vänt sig med ett upp
rop till alla intresserade, husmödrar, 
husbönder, tjänarinnor och dessas 
föräldrar 'samt till unga flickor, vilka 
skola välja levnadsbana, med begä
ran att de, för att frågan skall vinna 
allsidig belysning och kunna lösas på 
ett lyckligt sätt, skola insända svar 
på vissa uppställda spörsmål. 

Dessa äro: Vilka äro husmödrar-
nes huvudanmärkningar mot tjänar-
innorna? Och tjänarinnornas mot 
husmödrarne? Hur dags börjar tjä
narinnan sitt arbete på morgonen, 
och hur dags har hon rättighet att 
ga till sängs? Vilken är hennes le
dighet pr dag och pr vecka? Bär 
hon en särskild dräkt, som utmärker 
henne som tjänarinna, och i så fall. 

I följe affärs
förändring 

bortslumpas hela lagret av Hattar, Para
dis,Esprit, Äkta Plymer, Fjäderboas, 
Blommor och Band samt allt vad till Mode
branschen hörer. Dessutom Manufaktur-
och Tricotvaror, Färdiga Blusar, Kläd 
ningar och Kjolar, oerhört billigt. 

HILDUR SANDEGREN, 
Tel. 6752. Kungsgatan 10. 

.WJQL 
WOCO-spisen tillgodo
gör 80 % av bränslevär
det samt fördelar vär
men lika i alla rummen. 
Varmt bad- och disk
vatten alltid färdigt 
och lägenheten alltid 
ivarm under vintern. 

C L̂ 
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AvOCO-värmeledning är 
billigast, varaktigast, 
lättast att sköta och gi
ver mer värme, men för
brukar mindre bränsle 
än andra våningsvär
meledningar. Referen-
ser o. intyg på begäran. 

Bästa ekonomi är en t 
W0C0-spisanläggning. ! 
Woco-spisen finnes att 
tillgå i 8 storlekar för j 

|j| 2 till 14 rums lägenheter ! 
t j i Vi leverera hela anlägg-

jji ningar eller evt. all ma
terial till lägsta priser. J~ 
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Det är böst 

Çuliiieumatoâl iqh 
extra kvalité. Pris prkart.7s är„ 
Till salu endast ti> v ®'st-25ör, 

hos w lurilxl €ram< 
57 Kungsgat., Göteborg -^ 

K"ll. Ni» 
er 
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Sänd oss en skiss eller 
ritning och vi giva Eder 
kostnadsfritt förslag. 

Då order ingått även i 
jimmonteringsritning. 
||iVSrmeledningsfir-
I man WOCO, Borås, j 

önskar hon detta själv eller fordrar 
husmodern det? Yid behov av tjä
narinna (eller av plats) vad gör ni 
då för att få denna tjänarinna eller 
denna plats, och hur brukar det lyc
kas? Anlitar ni den offentliga ar
betsförmedlingsanstaltens hjälp och 
är ni belåten med den? Anser ni att 
det understöd, som utbetalas till ar
betslösa industriarbeterskor, står i 
samband med den knappa tillgången 
på tjänarinnor, och i så fall varför? 
Giv, om ni kan, av er kända exem
pel härpå! t—• Angiv alla de skäl ni 
kan för och emot husligt arbete som 
yrke! Antag det förhållandet att ni 
själv skulle försörja er, skulle ni då 
välja husligt arbete #— och varför 
eller varför icke? 

Den 'tillsatta utredningskommittén 
och dess frågeformulär äro föremål 
för den beskaste kritik i pressen, där 
pennorna föras av manliga händer. 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

Vårda håret! 
oin det är sjukt eller friskt , 

ZIWERT Z Extrait 
R'Ï^MEDE,. FINN * *1 bästa 

frisörer och i parfvnusffäil" ' "lnes 
Hovleverantör ymä"ar« samt 
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KLÄDNINGÄR 
i frotté, voile, musslin och gabardin slut-
sälj es till mycket låga priser. 

0. F. Hultberg, BlusafFär 
Husargatan 40. 

Färsk 
Hansson & Silfverstra»? 

FISKAFFÄR D 

Bazargatan 8. — xe) 
95 8o, >5 380 

Våra mycket 
o m t y c k t a  

YLLE-

J A C K O R  
äro åter 
inkomna 

i en mängd vackra färger 

3200 

D:o med krimbesättning 
å krage o. uppslag 

43 52 00 

Kvinnotidningarnes ståndpunkt är en 
annan. Man tyckes anse det både 
behövligt och klokt, att husmödrar 
och tjänarinnor i vänlighet komma 
till tals med varandra för att över
lägga och gemensamt söka finna en 
utväg ur dilemmat. 

I anslutning till den sålunda på
började utredningen meddelar K. F. 
U. K. i London att den i nämnda stad 
försöksvis upprättat en byrå för 
husligt arbete. De till denna byrå 
anslutna husligt utbildade assisten
terna bo i ett gemensamt gott hem 
och äro skyldiga att under viss tid av 
dagen ställa sig till disposition för 
husmödrar, som vända sig till hem
met med beställning på arbetskraft. 
Det gäller en bestämd taxa för deras 
arbete. När de äro färdiga med sitt 
pensum för dagen äro de lika fria 
som andra kvinnliga yrkesutövare. 
Byrån kan glädja sig åt en avgjord 
framgång. Det finns otaliga hus
mödrar, som icke hava råd att hålla 
en tjänarinna eller som icke behöva 
henne hela dagen, men som äro för
tjusta över att vid behov kunna på 
detta sätt få tillfällig hjälp av god 
beskaffenhet och mot moderat ersätt
ning. 

BREVLÅDA. 
Fru L. B—t. 
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UNDERBARA 

HAVRE-MUST 
Oöverträffat i lättsmälthet. 

För ALDRINGAR, VUXNA OCH BARN. 

Ni bär sorgkläder? Er man 
har ju varit -sjuk — det är väl inte 
han, som kallats hädan? 

— Nej, visst inte. Han är frisk 
och kry, men vi ha kommit på tvä
ren med varandra, och jag har åter 
börjat att bittert sakna och sörja, min 
saligen avsomnade första man. 

till klubben för högtläsning men .. 
nu större glädje skulle det ' göra ^ 
om klubbmedlemmarna ville visa 2 
intresse genom prenumeration! Vi 
vilja nämligen mycket gärna ha 
upplaga mångdubblad för att kunna 
göra tidningen större och bättre 

Observatör. Vi togo det där "téef 
med lugn. Det är ju inte alla lä®, 
kretsar som älska grogg. 

Sigrid. "Smörprinsen" är ett lika 
vackert som originellt namn. Hals-
ning. 

I. K., Köpenhamn. De omskrivna, 
artiklarne äro under skrivning. Ar
betet går långsamt om sommaren 
även om vädret är vinterlikt. Den 
mänskliga naturen är tyvärr sådan. 

Intresserad. Vår gourmet har läst 
matrecepten och funnit dem välsma
kande. Men mera kan det inte bli 
till — Kv. T. har ingen matspalt. 
Det finns ju så många tjocka kok
böcker. 

Fru Fina G. Oh! 

Herr Svenson sitter efter den in
tagna middagen försjunken i allvar
liga tankar, vilka han slutligen sam
manfattar i följande tysta hjärte
suck: 

— Jag bad vår herre, att jag 
skulle få en sparsam hustru, och jag-
fick det, men det bör vara måtta i 
allt, även i bönhörelsen! 

Bråsths Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 
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piiïsamma spänningen i hans nerver, 
att han var skygg för att uttala det 
ord, som möjligen kunde bryta för
trollningen. När de gjorde sina ut
flykter talade de om framtiden och 
byggde luftslott. De menade, att 
lyckan nog var på väg till dem, och 
anade icke att hon för länge sedan 
satt på stolen bredvid dem. 

En enda gång under denna tid kor
sade Julia Pauls väg. Det var i 
skymningen, då han kom hem. 

"Jag väntar", sade hon lågt. 
Hennes ögon flammade i skenet 

från den just tända gatlyktan. En 
lidelsefull begäran låg däri och en 
mörk hotelse. 

Han gjorde endast en avvisande 
rörelse och gick förbi. 

Vid denna tid fick fader Lippert 
ett svårt anfall av blodstörtning. 
Alla käringar i Rosenhof hörde var
je natt "dödsuret" ticka, och Sabi-
ner-Lotta, som hade förnimmelse av 
varsel, såg varje natt en kolsvart 
likvagn med kolsvarta hästar hålla 
framför Lippertska huset. Pratet 
skakade Paul ur hans säkerhet. Om 
den gamle landstrykaren bekymrade 
han sig föga, men om han dog, så 

fanns ju intet som höll Lisa kvar hos 
familjen, i fädernestaden? Ofta hade 
hon talat med honom om de battre 
utsikterna i huvudstaden. Men han 
kunde icke uthärda tanken på att 
förlora henne ur sitt liv, eller ur syn
håll. Då var det som fruktan löste 
hans tunga. 

Det var i ett litet lantligt värds
hus vid flodstranden. Från vattnet 
över kvarnhjulen strök en höstlig 
vind. Få voro de människor, som 
sutto vid borden, de först gula löven 
föllo, och solen lyste med hård, me
tallisk glans. Då började han tala, 
tvekande, stammande, ty han visste, 
att nu kastade han tärningen om sitt 
livs ve eller väl. Han talade om de
ras barndomsvänskap, om deras lik
het i åsikter, om att de kände varan
dra in i själens innersta, och att han 
därför inte kunde tänka sig någon 
annan kamrat för hela livet än just 
henne. Han kunde redan erbjuda 
henne en ganska säker ställning, och 
han skulle stiga, komma framåt. Men 
det viktigaste av allt syntes honom 
dock vara, att man visste sig äga ett 
hem i hjärtat hos en älskad männi
ska, ett hem, där man med fullkom

ligt förtroende kunde vila ut. Lisa 
hade han hållit kär sedan barndomen 
ja, egentligen hade han aldrig upp
hört att halla henne kär, icke ens un
der sitt förhållande till Julia, Han 
hade blott icke själv vetat, huru fast 
hans hjärta var sammanväxt med 
henne. 

Lisa satt orörlig, och såg ned på 
den brokiga bordduken, medan hen
nes bleka ansikte långsamt rodnade. 

Då Paul med bävande stämma 
bad: "Säg mig dina tankar, Lisa", 
lät hon handen långsamt glida över 
duken bort mot honom. 

"Du är den enda människa på jor
den, som alltid bistått mig i varje 
nöd och sorg, alltid." 

— Har du mig också en smula 
kär.?" 

"Jag vet inte." 
"Du vet inte?" 
Hon skakade på huvudet. "Jag har 

tänkt så föga på kärleken, Paul. Jag 
hade aldrig tid. Ända sedan jag var 
barn, har jag haft att göra hela da
gen, och huvudet fullt av bekymmer. 
Men pålitlighet gällde för mig mer 
än allt annat hos en människa. Och 
du var pålitlig som ingen annan. Där 

finns häller ingen, som jag skattar 
så högt som dig. Där finns ingen, 
som jag är så gärna tillsammans med 
som med dig, och ännu en sak måste 
du höra: Det gjorde mycket, mycket 
ont i mig, då du var tillsammans med 
Julia. — Jag vet inte, om det är 
kärlek." 

"Och om det icke är kärlek, så kan 
det bli. Jag skall lära dig älska mig, 
Lisa. Säg, att du vill bli min hu
stru." 

"Om du vill våga försöket med 
mig, Paul." 

Han drog henne till sig och kysste 
henne. Lågt, med blyga ord försökte 
han säga henne, vad hon var för ho
nom. Men snart avbröt han, och ta
lade i stället om deras framtid. Liv
ligt, med glänsande ögon. De voro 
båda blyga för att tala om sina käns
lor, liksom fruktade de, att deras 
lycka kunde fladdra bort lik en vild
fågel, om de kallade henne vid namn. 
Men ljuvt trygga kände sig båda, 
vardera med en fast hållpunkt i den 
andras hjärta. 

I samma stund som dessa båda, 
omgivna av sommarens flyende skön
het, tvekande och sökande togo sina 

första steg i detta nya och obekanta 
glädjens rike kämpade på Rosenhof 
ett annat ungt människobarn sin si
sta grymma kamp med livet. 

Skakad av fruktansvärda kramp
anfall och feberrysningar låg Erna 
Abeking på den smala bädden i sin 
kammare. Hon kunde knappast tala, 
men hon försökte lugna den för
skräckte fadern med de mödosamt 
frampressade orden: "Det går över, 
laga bara så jag får vara i fred, får 
vara ensam, —- vila — det går sä
kert snart över. 

T sin ångest hade ändå skomakaren 
sprungit till doktorn. Då han kom, 
var det verkligen "över". Stilla låg 
hon på kudden, de smärtförvridna 
dragen hade jämnat sig i en djup 
frid. Hon hade den vila, hon bett 
om. 

Stum och ensam hade hon kämpat 
den sista kampen. Tngen kunde från 
dessa halvöppna läppar läsa, om de 
stelnat i en förbannelse eller en väl
signelse över den, som förstört her» 
nes förhoppningsfulla ungdom. Det 
hade alltid varit tystlåtna läppar. De 
hade häller aldrig berättat något om 
hennes kärleks historia — och häller 

"råd" ingenting om Sabiner-Lottas 
och "droppar". 

Fadern höll på att mista förstån 
det, då han såg henne, sin enda, 
mejad som ett kornax faller för Hen-
Full av fasa flydde han ur sitt eget 
öde hus ut till människor, satt i 
hoffs källare helt sammansjunke« 
bakom sitt krus och stirrade fram °r 

sig i hjälplös nöd, medan, honom . ove 
tände, tår efter tår rann ned i 

trädde ba-
Han 

grå skägget. 
Då skymningen föll på, 

rönen sakta in i likrummet. 
hade plockat allt som ännu blomma 

Detta strödde ha* 
De vackraste 

hand-

i hans trädgård 
över den dödas täcke. 
blommorna lade han i hennes 

för att g» Då han vände sig om 
fann att han icke var ensa®-

han, m •— - o lB, 
Belyst av en klar månstråle, 
trängde i kammaren stod ^ 0 

Deideles och stödde sig ^un.r . 
dörrposten. Hatten hade ^ 
nom ur handen. Den tjocka - ^ 
luggen låg honom ned i ögolie . 

,-ir sina n* , fram ur siu 
tycktes vilja tränga 
lor. 

(Forts . i nästa n:f) 
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-̂ m̂ÜlTgärna om "Kvin-

L Tidning", med hela namnet 
utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 

„tidskrönika i sammandrag. 
Nio år. Av Ellen Key. 
L vnadskonst. Tankar av Tapper, 
.sommarvärmen. Av Crayon. 
E„ intervju. Av Jaqueline. 

Onödiga steg. 
Icke värdig? Av Stilett. 
Anständigt eller icke. 
Vita Bandet. 
De samstämda. Novell. 
Notiser från kvinnovärlden. 
1 Rosenhof. Koman av Luise Westkirch. 

UtlandsKrönika 
i sammandrag. 

Den ljusning i Europas öde man 

hoppats på genom Englands förkla

ring, att det ämnade taga lednin

gen i skadeståndsfrågan förefaller 

allt mera oviss. Man har ingen 

anledning att tvivla på den engel

ske statsministerns, Baldwin, ärli

ga vilja att taga ett krafttag men 

väl på hans förmåga. Hans ställ

ning synes nämligen under de se

naste dagarne hava betänkligt för

svagats därigenom att hans skade

ståndspolitik icke stödes av hela 

det parti han företräder, högern. 

Dess mäktiga reaktionära flygel, 

de s, k. diehards, vilja icke tillåta 
några utrikespolitiska steg, som 

kunna betyda en brytning med 

Frankrike och räddning åt det ha
tade Tyskland, 

Den engelska folkmeningen 
svänger i skadeståndsfrågan som 
en väderflöjel för kastvindar. De 
rättsliga synpunkterna, vilka skul-
'e kunnat giva ett säkert fäste, 
lämnas här, liksom i åtskilliga an-
dra av tidens internationella tvi
stefrågor, alldeles ur räkningen, 
och det blir egoismen, tanken på 

en egna fördelen, som får be
stämma ståndpunktstagandet och 
andlingssättet. När Baldwin och 
en Press> som företräder de en-

gelska affärskretsarna, förklarade, 
a * ysklands av Ruhrockupatio-
^en ^ramkallade misär hade en yt-
,e"t Vådlig inverkan på Englands 

ustri och handel godtogs denna 
r unnelse av det engelska fol-

°ch utlöste hos detsamma en 
^lutsam vilia att, vad än Frank-

or'^na affärerna med 

nad pn^ 'US* ̂  s^' som 
6 n£lands intressen. Men b 

MUtr 

hîf-Ï1 eftertankens kranka blek-

samhetens friska färg byttes 
tkens kr 

Sen'aTr ^e^arC^pressen' sa som 

kunr, 6 a^arne visat, började för-

skullg hTj Tysklands räddning 

'ansvä A ^ a 6n snakk och fruK-
dus^ri . Uppbl°mstring av dess in-

I "'t skad, 

ke betyda ett avskrivande av de 
allierade makternas skadestånds
fordringar, Dessa skulle nämligen 
fördelas på de tyska småstaterna 
allt efter deras bärkraft och utkrä
vas till sista öret. 

Även detta resonemang finner 
gehör hos det engelska folket, vil
ket därigenom kommer att stå 
splittrat i en fråga, där en stark 
enhetlig folkmening är den nödvän
diga förutsättningen för en lösning. 

Den engelska regeringen har än
nu icke, såsom tidigare av Bald
win bebådats, upptagit någon själv
ständig aktion i skadeståndsfrågan, 
utan kommer att göra ett nytt när
mande till Frankrike och Belgien 
genom att besvara deras senaste 
noter. Den franska pressen inre
gistrerar detta förhållande som en 
seger för sin politik. 

De tyska tidningarna knyta icke 
heller några förhoppningar till ett 
engelskt ingripande. Faran för 
Tysklands sammanstörtande växer 
för varje minut. Ringaktningen för 
regeringen, som ingenting förmår 
åtgöra för landets räddning, är i 
oavbrutet stigande, samma känsla 
kommer till uttryck gentemot par
tiorganisationerna och allt starka
re reser sig folkets krav på dikta
tur och kraftpolitik. 

Tyska riksdagen har öppnats. I 
ett stort tal redogjorde Cuno för 
rikets fruktansvärda nödläge. En 
förklaring lämnades, att det pas
siva motståndet i Ruhr icke kom
mer att uppgivas. 

Amerikas vice president Calvin 
Coolidge, som efterträtt Harding, 
har i sin programförklaring tillkän
nagivit att han kommer att fort
sätta Hardings politik. Den gam
la regeringen kommer att i sin hel
het kvarstå, 

Nationernas förbunds avrust-
ningskommission har nu enats om 
ett förslag till garantipakt, avsedd 
att göra det möjligt för nationerna 
att minska sina rustningar. Om en 
stat, som reducerat sin militär
makt, anfalles, skall Nationernas 
förbund öva påtryckning på den 
anfallande parten och i nödfall 
ålägga andra till förbundet anslut
na makter att understödja dess 
aktion medels ekonomiska och mi
litära åtgärder. — Förslaget skall 
nu underställas resp. regeringars 
prövning. 

Den finska regeringen har an
ställt en grundlig razzia bland lan
dets kommunister och företagit 
masshäktningar. Anledningen är 
att man kommit på spåren kom
munistiska högförrädiska stämp-
lingar, 

N I O  Å R .  
Av Ellen Key, 

peiska. 
den 

H vilkel 

SOtn garanti 

la och fördärv för 
Ett förintat Tysk-

Frankrike åstundar 
k, mot ett tyskt revanch-'g, sk 11 •• ' 
tider b^f G ^ atminst°ne långliga 
6n 0ch ha i6" en^e^ska industri-
^^tävlare 6 ° ^ess farligaste 
^Ysklandg6 varldsmarknaden, 
Uppdelnind ^ammanstörtande och 

1 småstater skulle ic-

Den passionerade sportseglanm 
som ombord medför sin fästmö: 

En härlig storm! Bara vi kom
ma utanför ön, skall du fa känna pa 

Här har du den första! vågor 
Den unga damen: — Nu när vi 

känt på den första rysliga vågen, så 
låt oss vända. Det är ju onödigt att 
fortsätta. Alla dom andra vågorna 
är ju precis likadana! 

I nio år har världskriget varat 
men ännu har världen intet lärt 
av dess förhistoria, fortgång och 
följder. Ty de tanklösa och de 
vanetänkande äro de många inom 
varje folk; de tänkande allestädes 
få. Därför surrar luften från de 
smås barnkamrar till de storas 
skamvråar, d, v. s. staternas ka
binett ideligen av de allmänomdö
men, som äro "flugkonungens" 7-
Belzebubs — yppersta medel att 
främja folkhatet och tända kri
gen, Denna betraktelse blev för 
100,000-de gången föranledd av 
ett stycke i en fransk kvinnotid
ning, och tyvärr, den inom femi
nismens kretsar ledande. Jag 
återger den som den stod , Vill 
r e d a k t i o n e n  a v  K v i n n o r n a s  
Tidning delge sina läsare sorg
ligheten på svenska må den själv 
bifoga tolkningen i en not, 

*) L'éducation de la haine. 

Nous avons enregistré ici même 
la protestation de notre collabora
teur M. Paul Allard, contre ce 
qu'on peut appeler l'éducation de 
la haine soigneusement entretenu 
dans le cœur des enfants par les 
manuels scolaires. Nous avons 
p u b l i é  e n  r e g a r d  l ' a r t i c l e  d e  M m e  
Flora Parvulesco, sur le 
rôle éminemment pacificateur de 
la femme. 

Comment ne nous affligerions-
nous pas en lisant ces commande 
ments allemands que traduit la 
"Revue du Rhin": 

1. Tu seras fidèle à ton peup
le et à ta patrie. 

2. Tu seras Allemand dans 
tes pensées, dans tes paroles et 
dans tes actes, 

3. Tu honoreras les grands 
hommes de ton pays, 

4. Tu protégeras par la parole 
et par les actes la liberté de ta 
sainte patrie allemande, 

5. Tu briseras les chaînes que 
l'ennemi héréditaire ose imposer 
à ton peuple. 

6. Tu haïras éternellement la 
Françe, 

7. Tu mépriseras du fond de 
ton cœur tout ce qui est français 

8. Tu nourriras dans l'âme de 
tes enfants l'esprit de la revanche 
sanglante, 

9. Tu aviveras constamment 
la flamme de la vengeance. 

10, Tu attendras avec confi
ance le jour prochain qui t'appor
tera la paix et la revanche, 

(La Française.) 

Men den franska kvinnosakstid 
skriften har icke ett ord att bifoga 
mot Frankrikes handlingssätt vid 
Rehn och Ruhr, det handlingssätt, 
som hos tyskarne framkallat det 
nyss anförda och mycket fula men 
efter Versaillesfreden och dessa 
års händelser mycket naturliga 
hatutbrottet. 

Svenska vänner av Frankrike ta 
la t. ex, om hur champagnen flö 
dar, matborden digna, dansen går 
på Berlins stora hotell och bevisa 
— enligt franska undersök
ningsmetoder — att alls ingen 
brist råder i Tyskland! Eller de 
tala om att de svenska klipporna 
vid vår västkust skola förstöras av 

tyskarna, sedan de inköpts av 
k l i n g a n d e  t y s k t  g u l d .  A t t  s v e n 
ska stenbrottsägare förut finnas 

den och andra svenska bygder 
- med än större naturskönheter 

att bevara — detta glömma de, 
liksom att i varje land människor 
leva, som under krigstiden samlat 
klingande guld, vilket de allestä
des kunna bruka för att samla än 
ipera. Dessa stålets eller andra 
stora trusters milliardärer bevisa 
ingenstädes staternas bärkraft 
i fråga om skuldbördor! 

Med munter dumdristighet eller 
med glödande hat nu som för nio 
år sedan spridas alla de helfalska 
eller halvsanna rykten, haltande 
slutsatser, hetsande utbrott som 
äro den yppiga sådden för nästa 
krig. 

Det är åt dessa flockar av varg-
innor eller får som andra kvinnor 
arbetat av alla krafter för att skaf
fa dem rum i parlamenten och vid 
domarborden, rätt till prästämbe
ten och alla andra ämbeten. Ty 
de få kvinnorna, som arbetade för 
de många, hoppades att de många 
skulle förnya världen! 

Så trodde även de få män, som 
arbetade för de många bland sitt 
eget kön, ja, även voro nog fram
synta att bli kvinnornas strids
kamrater, Huru fullt erkännas 
dessa män av de verkliga, stora 
vägbrytarna för kvinnokönet 
Framför allt av vår Fredrika Bre
m e r .  M å n n e  K v i n n o r n a s  
Tidning lagt märke till att en 
ny bok av henne utkommit? Det 
är den av Klara Johansson nyligen 
u t g i v n a  E n g l a n d  o m  h ö s 
ten 185 1, Fredrika Bremer vi
stades i England under den första 
världsutställningen, skrev då brev 
hem till Aftonbladet, och det är 
dessa, som Klara Johansson — se
dan hon och Ellen Kleman slutat 
den standardupplaga av Fredrika 
Bremers brev, för vilket de vunnit 
så rättvist erkännande — nu i 
bokform utgivit och försett dem 
med en lika spirituell som upply
sande inledning. 

Man blir rörd av Fredrika Bre
mers oskuldsfulla tro på såväl 
Englands som kvinnornas framtida 
världsmakt till det goda! Ja, hon 
var glad "som staren om våren 
blickande ut över nejden över vil
ken en ny dag går upp". 

Det var gott att den goda slapp 
se såväl det engelska som det 
kvinnliga imperiet. Den lilla sta
ren skulle då inte känt sig som 
stare om våren! 

Levnadskonst. 
Tankar av Martin T upper. 

Vill du bliva älskad, skänk då 
fullt förtroende. Vill du ej tvivla, 
giv då och mottag fullt förtroende. 
Ty där förtroendet ej är ömsesidigt, 
där tynar den tillitsfulla kärleken 
bort. 

* 

Fördöljen ej eder sorg eller glädje, 
våren öppna mot varandra. 

Låten bitterhet förbliva främman
de för eder tunga, men sympatien bo 
i edert hjärta. Meddelandet tager 
bort hälften av allt ont, på samma 
gång som det fördubblar livets gläd
je, men sorgen förökar sig och tillta
ger i förbehållsamhetens dystra 
hjärta. 

Livet är ett schackspel, där det 
ringaste åstadkommer det högsta, — 
ett förfelat drag förorsakar förlust, 
och en bonde kan skänka seger. 

* 

En gnista är en liten atom, och 
dock kan den antända en värld. Vid 
är den präktiga oceanen, men drop
par hava gjort den vid. Förakta ej 
du ett litet ting varken för dess nytta 
eller skadlighet; ty en blick kan 
åstadkomma ditt fördärv, och ett ord 
skapa din rikedom. Genom att van
dra en väg eller en annan, genom att 
tillfälligtvis stanna eller skynda sig, 
har mången räddat livet eller om
kommit, blivit utarmad eller grund
lagt sitt välstånd. Anförtro dina 
obetydligheter åt Gud, för honom är 
ingenting obetydligt och det är blott 
en småsinthet av människan, att hon 
ej ser det stora i det lilla. Allt är 
till någon del oändligt, det moraliska 
som det fysiska. Ej heller finns nå
got, hur stort det än må vara, som ej 
är sammansatt av atomer. Du är 
vis och skall finna tröst, om du be
mödar dig om att finna nöje i små
saker, ty små, ofta förnyade njut
ningar, falla såsom solstrålar på 
hjärtat. Du är vis om du slår ifrån 
dig små bekymmer och ej låter deras 
sting reta dig. Stick ej ned din hand 
i tornet, om du ej tagit på en handske 
till dess skydd. 

I sommar
värmen. 

1923 i augusti. 
Ellen Key, 

*) Uppfostran till hat. 

Vi återgiva här vår medarbeta
res, M, Paul Allard, protest mot 
vad man kan kalla "Uppfostran 
till hat", omsorgsfullt underhållet 
i barnens hjärta genom (de tyska) 

skolornas läroböcker. 
Vi ha å motsatta sidan publice

rat M:me Flora Parvulescos arti

kel över kvinnans eminenta roll 

som fredsstiftare. 
Hur nedslående är det ej att lä

sa dessa tyska bud, översatta i 
"Revue du Rhin": 

1. Du skall vara trogen ditt 
folk och ditt fosterland, 

2. Du skall vara t ys k i tan
kar, ord och handlingar. 

3. Du skall ära ditt lands sto
ra män. 

4. Du skall med ord och hand
ling försvara ditt heliga, tyska fo
sterlands frihet, 

5. Du skall sönderslita de 
kedjor, som arvfienden vågar på
lägga ditt folk, 

6. Du skall för evigt hata 
Frankrike. 

7. Du skall ur djupet av ditt 
hjärta förakta allt, som är franskt. 

8. Du skall i dina barns själar 
underhålla den blodiga revanch-
tanken, 

9. Du skall åter och åter blå
sa nytt liv i hämndens flamma. 

10. Du skall med tillförsikt in
vänta den nära förestående dag, 
som bringar dig freden och hämn
den, 

(La Française.) 

Hon slog ned på mig, där jag 

satt uppe hos Vollmers, njutande 
en härligt iskall glace. 

— Titta inte på mig, bad hon. 
Jag ser ut, som om jag komme från 
Söderhavsöarne eller sutte som 
månglerska på torget och sålde 

vilda blommor — jag har solbadat 
ute på klipphällarne! Där ute gör 

sig kulören briljant, men här inne 
i sta'n, där alla gå omkring med 

en hy av smultron och mjölk, är 
den förfärlig! Och min nya för
tjusande gråa dräkt och min ele

ganta hatt med blomsterrabatten, 
som jag verkligen tänkt ståta med, 

när jag reste in till sta'n, var omöj
lig — o m ö j 1 i g! Min hy och den 
där elegansen skrek himmelshögt 
mot vartannat — jag såg utklädd 

ut, som ett äventyrligt fruntimmer, 
och jag måste ta den här vita 
klädningen och sno ett rött skotskt 
band om panamahatten — på ång
båtsbryggan friade en symaskins
agent till mig — jag har ju gått utan 
ringar hela sommaren och glöm
de att ta på dem — men när jag 

kom in till sta'n upp på kontoret 
till Willy, blev han rent av ursin

nig och nekade absolut att ta mig 
med på middag till utställningen 

som vi kommit överens om. En 
sådan dress, sa' han. Folk som 

inte känner oss, skall inte ett ögon

blick tro att du är min ärbara hust
ru utan undra vad det är för en be

synnerligt klädd människa jag fått 
med mig o. s, v., o. s. v. Vi skil

des i ovänskap, förstås, och så fort 

jag kommer hem i kväll buntar jag 
ihop den fina gråa och hatten med 

blomsterrabatten och skickar ho
nom och ber honom att bjuda dem 

på utställningsmiddag, eftersom: 
d o m är huvudsaken — jaha! 

— Du ser frisk och tilltalande 
ut, sade jag avledande. Som Kung

älvs pepparkaka. Du trivs tydli
gen i sommarchatået, 

— Ohh gudomligt! utbrast hon, 

Denna kombination av bondland 
och kust är bedårande. Lövhagar, 

hövålmar, smultronbackar, berg

knallar, solnedgångar, salta böl

jor och inga badgäster att klä sig 

för är hänförande. Och du skulle 

se P elle! Han är brunare än jag, 

han har lagt ut över axlarna, och 
han bryr sig inte ett dugg om chok
lad och kakor, utan äter tjockt 
grovt hårt bröd som en häst och 

dricker mjölk som en kalv. Men 
det förfärliga är, att han glömmer 

bort allt vad han läst i skolan. Jag 
kan inte få honom att titta i en 

skolbok för att friska upp kunska
perna. Så får han läsa sig blek 
och sjuk och eländig igen i den rys
liga skolan, när den börjar. 

— Barnsligheter, sa jag. Finns 

det någon vetgirighet i Pelle, skaf

far han sig i sommar mera kunska
per än på ett helt år i skolan. 

Min kusin såg fruktansvärt oin

telligent ut. Du menar ?? 

—Du skall låta honom leva fritt 
bland infödingarne, både barnen 

och de vuxne, gå med dem i ar
betet, 

— Absolut inte! Dom lär ho-



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

S K A N D I N A V I S K A  
K R E D I T A K T I E B O L A G E T  

GÖTEBORG - STOCKHOLM - MALMÖ 

Avdelningskontor 
över hela landet 

Egna fonder Kr. 182,000,000: 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
"K reditbolaget" 

(Inf. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. 1h 2—1h 3, övriga 
tider efter avtal. 

Damer emottagas till inackordering 
och vård på längre och kortare tid. 

Barnmorskan 
ANNA SVENSON 

villan Svaneborg, Böö. Örgryte tel. 6145 

nom fula ord. Härom da'n sa han 
n å g o t  r y s l i g t .  M e n  P e l l e ,  v e m  
har lärt dig det där hemska ordet? 
Ingen, sa Pelle, men Johnte på 
Flathallen säjer så, när det är nå
got han inte vill, och det låter så 
bussigt. — Nej, infödingarne i all 
ära, men dom isolera vi oss ifrån. 

— Ja, kära vän, du har ända från 
barndomen varit isolerad på det 
där viset,, men säj, finns det något 
enda fult ord i vårt språk, som du 
inte känner till för det? Ont och 
gott, det flyger omkring i luften, 
och det kan vi inte skydda oss för, 
men sen, när förståndet kommit, 
sovrar vi och behåller det som pas
sar oss. Jag skall säja dig, att en 
stor del av det jag vet i kunskaps
väg, det har jag lärt av jungfrur och 
drängar, i bondgårdar och torpar
stugor, av bruksarbetare och skep
pare och annat enkelt folk. 

— Ack, så du skämtar! 
— Absolut inte! Du förstår, det 

vi lär oss i skolan genom böcker är 
både tråkigt och sitter bedrövligt 
löst, om det inte har samband med 
det levande livet och kan hängas 
upp på de krokar, som vår person
liga erfarenhet skänker oss. — 
Geografien t. ex, lärde jag egent
ligen av skeppare Pålson, som jag 
hängde hos dagarne i ända, medan 
han satt och knöt nät. Han hade 
seglat världen runt många gånger 
och dessemellan varit lantkrabba, 
grävt guld i Kalifornien, haft farm 
i Texas, fångat vilda kor på prä
rien, han hade förlist på brasilian
ska kusten, ridit ut stormarna vid 
Kap Goda Hopp, dansat med svart
ögda spanjorskor i Barcelona, sett 
ormtjusarne i Indien, förlorat sin 
ende son i Kinesiska sjön o. s. v. i 
oändlighet. När jag sedan läste 
geografi i skolan, så var det inga 
likgiltiga och svårinlärda namn jag 
mötte, som de andra barnen gjor
de; de flesta av dem hörde ihop 
eller hade på ett eller annat sätt 
samband med skeppar Pålsons un
derbara upplevelser och öden, vil
ka för min fantasi stodo som strå
lande bilder av den mest levande 
verklighet. Och lantfolket som jag 
följde i allt deras arbete i skog och 
mark förhjälpte mig till allehanda 
insikter i djurens och växternas 
liv, de gåvo dem namn och hade 
så mycket intressant och roligt att 
berätta om dem, ja, jag kan säga 
att jag, om än indirekt, genom dem 
fick min blick öppnad för naturens 
under. Allt vad jag på det sättet 
inhämtade gav liv åt böckernas 
döda bokstäver och illustrationer. 
Bakom lärobokens svarta plansch-
häst såg jag pållarne, som jag ridit 
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till vattning och innerligt älskat, 
fåglarne, som för mina kamrater 
voro endast namn, voro mina gam
la bekanta eller vänner, tjädern 
hade med brakande vingslag höjt 
sig mellan furorna i skogen, staren 
med sin familj bott under sommar
villans takås, talgoxen förtroende
fullt suttit på min hand. — Och 
mitt sociala intresse bottnar i den 
inblick jag under min barndoms 
somrar fick i allmogens, i fiskarbe
folkningens, i bruksarbetarnes liv. 
•Jaé êick ut och in i deras hem, var 
vän med deras barn och jag undra
de och undrade över att de hade 
det så, när v i hade det så helt an
norlunda. — Och vet du, det jag 
mest av allt tackar mina föräldrar 
för, det är att min barndom var så 
härligt obunden och att jag så fritt 
och förtroendefullt fick röra mig 
bland alla slags människor och lära 
mig att tycka om dem alla. Kära 
du, visa Pelle min glada väg till 
kunskap och till intresse för med
människorna. 

Min kusin satt och såg ut i luf
ten, 

— Kanske, sade hon, kanske — 
k a n s k e  —  

Crayon, 

Differens på åtsKillnad. 

Den nya skilsmässolagen är un
der livlig debatt i de engelska tid
ningarna. Det nya i den är, att 
otrohet skall vara giltig orsak till 
skilsmässa även när den begås 
av den äkta mannen. 

I en enquête, anordnad av "The 
Weekly Dispatch", skriver en mr 
R. A. Niedermayer helt allvar
samt: Jag ogillar den nya lagen, 
vilken, enligt min åsikt strider mot 
den mänskliga naturens läggning. 
I allmänhet gör sig en gift kvinna 
icke skyldig till otrohet, utan att 
bon förlorat kärleken till sin man 
och förälskat sig i någon annan. 
För en gift man gäller, som vi veta, 
alls icke dessa förhållanden," 

T ä n k !  

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

OC.Tbncl&zscm 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

-K- E. U. K .i Japan har bredvid 
sm övriga verksamhet upptagit ar
betet att sätta japanskorna in i eu
ropeisk matlagning och dito bord
skick. Vid matlagningskurserna an
vändas uteslutande sadana födoäm
nen och ingredienser, som redan ingå 
i den japanska kosten, och endast 
sådana rätter komma ifråga, vilka 
kunna tillagas med de utensilier, som 
finnas i det vanliga japanska köket. 
Kurserna i europeiskt bordskick an
ordnas för lärarinnorna, vilka sedan 
skola bringa kunskaperna vidare till 
sina disciplar. De få därvid bl. a. 
lära sig att det japanska bruket att 
så högljutt som möjligt sörpla i sig 
dryck och soppa avgjort strider mot 
europeiskt skick. — Undervisningen 
ledes av japanskor, som vistats i Eu 
ropa samt av engelskor och ameri 
kanskor som äro mäktiga det japan 
ska språket. 

Dr Margarete Bieber, tidigare pri
va tdocent i klassisk arkeologi vid 
universitetet Giessen, har nu ut
nämnts till professor vid samma uni
versitet. 

En intervju. 
En vänlig men främmande röst 

talade i telefonen: 
— Jag har läst vad ni skrivit om 

den amerikanska byråchefén Mary 
Anderson — vet ni, att hon just 
nu är i Göteborg? Jag träffade 
henne i går —. 

Nej, det hade vi inte en aning 
om, men att det måste bli en i li
ter v ju stod ju genast klart för 
redaktionen. En kvinnlig byråchef 
och ännu mera en som bekläder 
denna höga post inom ett av rege
ringsdepartementen hos världens 
mäktigaste nation är verkligen — 
ännu! — en så sällsynt företeelse, 
att möjligheten att få sammanträf-
ia med henne sannerligen icke fin
ge försummas. 

En telefonringning ut i världen 
och en allvarlig stämma beviljade 
den begärda intervjuen. 

Undertecknad fann miss Ander
son *i Göta Källares läsesalong. 

Jag hade naturligtvis gjort mig 
en förhandsföreställning om henne. 
Storvulen, kraftigt byggd, myndig, 
med en djup viljerynka mellan ögo
nen och stora rundbågade brillor. 

Nåväl, brillorna funnos där, men 
ingenting av allt det andra! Miss 
Anderson var en medelålders dam, 
med värdigt men mjukt kvinnligt 
väsende, fängslande och vinnan
de. Och när hon talade — märk 
väl, att hon trots sin långa, långa 
skilsmässa från iSverige gjorde det 
på god, om än något långsam sven
ska — spred sig ett vänligt skim
mer över de själfulla anletsdragen 

och kom det en god glimt i de klo
ka ögonen. En praktkvinna! 

Intervjun blev inte långvarig — 
miss A. stod beredd till uppbrott 
från Göteborg för resa till Tysk
land, men det blev i alla fall en 
stunds samspråk. 

Besöket i Sverige, berättade 
hon, hade skänkt henne nöje, men 
hon hade tyckt sig finna, att kvin
nornas ställning här icke var så 
god som amerikanskornas. 

Åren närmast efter kriget råka
de den amerikanska kvinnorörel
sen i lägervall — var inte förhål
landet detsamma nu med den 
svenska? — på grund av kvinnor
nas slocknade intresse, men ett 
omslag inträffade snart och icke 
blott kvinnorörelsen utan alla sam
hällsfrågor omfattas nu med det 
livligaste intresse av Amerikas 
kvinnor. 

Väckelsen har utgått från den 
mäktiga, över hela landet spridda 
kvinnliga klubbrörelsen, "city"-
och "civiç"-klubbarne, vilka bedri
va en storslagen upplysningsverk
samhet i kommunala, politiska och 
andra frågor, och vilka vunnit 
ofantlig anslutning bland kvin
norna, 

Vad de amerikanska kvinnorna 
vilja är att förbättra sin ställning 
tills full jämställdhet med män
nen i alla avseenden vunnits. Vi
dare samlar sig deras intresse om 
alla reformer, vilka för befolknin
gen i dess helhet skola göra Ame
rika till det bästa landet på jorden. 

De önskningar, som de ameri
kanska kvinnorna hysa för egen 
del om jämställdhet mellan könen 
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_ sfcofa foääas 
fiostigtifjumf LUX lödder 

Det finnes många saker, som man icke får göra 
vid tvätt av siden — men Lux undanrödjer alla 
besvärligheter. T. ex. siden bör aldrig gnuggas 
eller vridas, det förstör vävnaden. Tvål bör aldrig 
strykas direkt på tyget, då detta förstör och guls 
nar plagget. Lux tvättar utan gnuggning. 

Lux är en ren tvål i form av genomskinliga 
flingor. Uppvispar man dessa flingor i hett vatten, 
får man ett rikligt lödder, som tvättar utan att 
skada det ömtåligaste plagg. Lux skadar ingens 
ting, som icke skadas av rent vatten. 

Hur tvattar man siden? Vispa Lux ï hett vatten till ett rikligt 
lödder, tillsätt kallt vatten till dess lösningen bliver ljum. Lägg 
' Pigget, krama det upprepade gånger genom löddret. Gnugga 
ej. Skölj väl i ljumt vatten. Vrid «). Vira in i en ren hands 
duk och stryk med ett varmt — icke hett — järn. Kom ihåg — 
ljumt lödder — ljumt sköljvatten — samt ett icke för varmt järn. 

En elegant* visitväska 
som hedrar sin ägarinnas smak 
köper Ni fördelaktigast hos % 

%fm Å. Quärn 
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hava ännu icke realiserats, men äro 
på god väg att bringas till verk
ställighet detta tack vare kvin
nornas entusiasm för saken och 
deras målmedvetna outtröttliga 
arbete 

Miss Andersson tillägger, som 
jag tror med adress till de svenska 
kvinnorna: Det är ju inte nog med 
att önska, man måste genom arbe
te förverkliga sina önskningar — 
någon annan gör det ju inte åt en! 

Och när vi trycka varandras 
händer till avsked, lovar hon, att 
om något av särskilt intresse för 
kvinnorna står på i U. S. A. skri
va därom till Kvinnornas Tidning, 

Jaqueline. 

SUNLIGHT SAPTVAL AJB, COTEBOXG 

Onödiga steg. 

De amerikanska husmödrarne 
hava startat en rörelse för att 
skaffa sig bättre hem, bättre näm
ligen i arbetsbesparande riktning. 

De äro på grund av den rådan
de tjänarinnenöden tvungna att 
själva utföra det husliga arbetet, 
och det ligger således i deras in
tresse att detta arbete underlättas 
så mycket som möjligt. 

Bättrehem-rörelsen lät bl. a. un
dersöka hur lång vägsträcka en 
husmoder i genomsnitt dagligen 
tillryggalägger under sitt husliga 
arbete. Man utvalde ett försöks
hem på sju rum och med en familj, 
bestående av man, hustru och fem 
barn. Husmodern bar under en 
veckas tid en stegräknare på sig. 
Denna visade, att hon i genomsnitt 
per dag gick 27,840 steg eller om
r ä k n a t  e n  o c h  e n  t r e d j e d e l s  
m i l !  

Detta var ju alldeles på tok. 
Medel måste utfinnas för att för
korta denna ohyggliga våglängd. 
Man beslöt att experimentera. 

Man ändrade om köket, gjorde 
det mindre, flyttade ihop alla skåp 
och hyllor, samlande allt så nära 
spisen som möjligt för att spara 
husmodern alla onödiga steg. 

Detta visade sig betyda en av
gjord arbetsbesparande vinst. 
Sysslorna togo mindre tid och 
krävde mindre ansträngning. Det
ta sistnämnda visade stegräknaren, 
vilken registrerade endast halva 
antalet steg mot i det gamla köket. 

Därefter tog man itu med matsa
len. Tidigare hade man haft bord
servisen i ett köksskåp, nu place
rades den i ett skåp i matrummet 
och alla de ting man i vardagslag 
använde ställde man för sig för att 

G ö t e b o r g .  

meddelar 

Brand- och Avbrottsförsäi 

samt 

Liv-, livrante- och Kapital 

försäkrinj. 

OBS.! Sveas förmåniim 
BARNFORSÄKRIHGARi 

INBROTTSFÜRSÄKRA i Syei. 

dotterbolag ASTREA. 

Olîka 

ôlomsferaibefen 
al l t id färdiga, smakful l t  utförande 

°Z/asa l̂om o fer handel 

Tel. 4314, 10365. Storgatan 31. 

/ VARIE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

läser man 

n u m e r a 

GÖTEBORGS HANDELS-

OCH SJÖFARTS-TIDIG 
j 

är enastående för 
fintvätt. 

göra dem lättare åtkomliga, Bric
kor avskaffades och i stället inför
des ett serveringsbord på hjul. Det 
visade sig att en frukost för sex 
personer med servering och av-
dukning, vilket allt tidigare krävt 
120 steg, nu tog endast elva steg. 
Inalles inbesparades, pr dag räk
nat, 570 steg i matrummet. Även 
i barnkammaren vidtogos en del 
praktiska anordningar och den 
dagliga vägsträckan här, förut en 
tredjedels mil, nedbringades til 
en sjundedels mil. 

Bättrehem-rörelsen samarbetar 
mad jordbruksdepartementet, ge' 
nom vars försorg bl, a, allehan a 
materialprovningar verkställas för 
att undersöka salubjudna hushålls 
utensiliers praktiska värde i af 
betsbesparande hänseende. 

Människa, du blir lik den du 
Gud, blir du 1* 

blir du 
•skar. Älskar du 
honom; älskar 
lik den. 

du världen, 

j, W. Scheffel• 

Hade jag varit en näktergal s ' ^ 
jag sjungit en näktergals 
hade jag varit en svan 
sjungit en svans sånger; 
jag en förnuftig varelse, 
då min plikt att sjunga 

ära. „ 
Epiktet 

skulle ja» 

men wx är 

och det är 

till G«ds 

; y\ 

[Bomullstyger - JMöbeltyger - 6araim j 
Vackra, starha, handvävda, ljus- od) tvättäkta 
Prover sändas, v Precisera godljetsfullt vad Iii önskar- . -

K o n e t f H t e n s  f ö r s ä l j n t n g a m a g a s t n ,  
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Offentliganöjen. 

F o l k t e a t e r n .  
,io «V wienersångerskan 

GästuPPtradaI1
ii(S nanya. 

Succésrevyn 

Varje afton kl 8-10,30 

Köp svenska varor. _ 

'TiUa^eaternT 
Varje afton k . 

net stora mågakriget. 

. 1 65 och 2.65 dagl. kl. 12-2 och 
BiVe m. T«!' 776°-

efter 6 c-

IcKe värdig? 
Kvinnliga präster. 

Stiletts svar. 

senaste numret av "Kvinnor 
Tidning" har signaturen Quel-

• ne tagit till orda mot vad jag 
UU nummer tidigare under ru-

"£tt nej till kvinnorna" 
aed anledning av att Stock-

uttalat sig 

Bl 

. I se 
oas 
qti 

€tt par 

briken 
skrev m 
holms konsistorium 

ot kvinnas rätt att bliva präst. 

Inlägg kunde ju här gott få stå 

mot inlägg, och läsekretsen i ro få 

döma mellan dem, men det finnes 
dock i Quelqu'unes artikel en del 

synpunkter, som behöva bemötas, 

synes det mig. 
Först vill jag då beklaga, att Q., 

som, efter signaturen att döma, är 
en kvinna, begagnar sig av den 
manliga journalistikens oridderliga 
stridsmetod att vid attackens in
ledning söka försvaga motstånda
tens ställning genom att inför lä
sekretsen misstänkliggöra hans 
omdömesförmåga — det talas här 
om "naiv förblindelse". 

Sedan vill jag öppet bekänna, 

att jag icke är någon expert i frå
gan "Kvinnliga präster" utan en

dast en intresserad "outsider". 

Mitt inlägg, "Ett nej till kvinnor
var i överensstämmelse där-

Merceriserade 

D a m  s t r u m p o r  

Prima kval. med dubbel förstärkt: tot, 

svarta prffiZ 

fot, *-*25 

Coulörta, 

färger 

i alla sko oeli " dräkt-

pr par 

Högfin trådkval. med särdeles vacker m j 
glans i svart ocli alla färger, pr par * 

A. Jönsson ® Co. 
Specialaffär för tricotvaror. 

50 Kungsgatan 50. Filialer: 10 Linnégatan 10 — 13 Carl Johansgatan 13. 

na 
med varken orienterande eller ut
redande, utan inneslöt endast ett 
par tre synpunkter i anslutning till 
det uttalande, som Stockholms 
konsistorium gjort. 

Min önskan var rätt och slätt 
att fästa kvinnornas uppmärksam 
let på den föreliggande frågan, få 
dem att självständigt tänka över 
den och att fatta ståndpunkt till 
densamma, 

Det måste för kvinnorna vara 
av s t ö r s t a  i n t r e s s e  a t t  f å  v e t a  v a d  

âC/^TAPISSEW^^t 
y M _ DETAt] 

Ö. Hamng. SI. 1 tr. 

8N1AB5 
Handarbeten för 

skolungdom. 

som ligger bakom konsistoriets för
siktigt formulerade förklaring, att 
den gifta kvinnans havandeskap 
hindrar henne att som präst fram
träda inför församlingen. En öp
pen och ärlig deklaration hade här 
varit på sin plats. 

Anser man, att kvinnans under 
havandeskapet "desformerade" ge
stalt är, ur skönhetssynpunkt, för 
ögat stötande? Och i så fall kan 
detta anses som ett giltigt skäl 
för hennes utestängande från det 
prästerliga kallet? 

Eller betraktar kyrkan kvinnan, 
även den gifta, som oren under 
den tid hon bär ett nytt människo
liv under sitt hjärta? 

'Kan Quelqu'une uppfattas som 
företrädare för den kyrkliga åsik
ten i denna fråga, måste man tyd
l i g e n  s t a n n a  v i d  t a n k e n  p å  o r e n 
het, Hon skriver ju angående 
den havande kvinnans förrättande 
av prästerlig tjänst inför församlin
gen: "Det finns något som heter 
Anstand und Würde' även inom 
den kristna kyrkans officiella liv, 
det bottnar i kristendomens krav 
på ej blott själens utan även 
k r o p p e n s  r e n h e t  —  — "  

Om en sådan för den gifta kvin
nan-modern ytterligt orättvis och 
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cränkande uppfattning finnes inom 

cyrkan, bör det vara en hjärtesak 
ör alla rättänkande människor, 

präster och andra, att kräva dess 
Dannlysning därifrån. 

Det förefaller, som om Quel
qu'une anser sig hava funnit ett 
utomordentligt kraftigt skäl mot 

kvinnornas tillträde till prästerlig 
tjänst i förklaringen, att detta krav 
ä r  e t t  l e d  i  k v i n n o r ö r e l s e n .  
Denna hennes tanke är fullstän
digt ofattbar. Hur kan man hop
pas att framställa något som miss
tänkt, ont och förhatligt därför att 
det står i samband med den sven
ska kvinnorörelsen, denna rörelse 
som burits av de ädlaste motiv, 
som alltid haft rättvisan som 
sin ledstjärna, som städse uppträtt 
måttfullt och värdigt, och vars 
många, tidigare bekämpade, nu ge

nomförda krav för vår tid framstå 
som naturliga, självklara, för land 
och folk gagneliga reformer? 

Quelqu'une anser, att de kvin
nor som känna sig kallade att tjä
na Gud och utbreda Hans rike på 
jorden böra kunna nöja sig med 
att bli diakonissor och missionärer. 
Skulle hon månne lika frimodigt 

hänvisa en man, som undfått sam
ma kallelse, till att bliva diakon 
eller missionär? Kan man ifråga 
om själva kallet och dess innebörd 
sätta likhetstecken mellan dessa 
befattningar och statskyrkopräs
tens uppgift? Kan man det icke, 
när det gäller mannen, bryter 

man mot rättvisans lagar, om man 
gör det ifråga om kvinnan, 

Att, som Quelqu'une, söka så 
låga motiv i kvinnornas åstundan 
att få bekläda prästerlig tjänst som 
fåfänga och hunger efter en bröd
kaka är otillbörligt. Man är skyl
dig att tro, lika självfallet som man 
gör det ifråga om männen, att den 
drivande kraften är den inre kal
lelsen att tjäna Gud, 

S t i l e t t ,  

Den unga damen: Georg sa i 
förgår, att han skulle bli tokig av 
förtvivlan, om jag inte ville gifta 
mig med honom. 

Den andra unga damen: Såda
na historier du dukar upp! I går 
f r i a d e  h a n  t i l l  m e j !  

Den första: Nåja, bevisar inte 
det att han blivit tokig?! 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

»Min mamma amxmB&i 

aääd/Kiistads m&ufoun. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

— Fotboll! Fotboll! Fot
boll! Varför i all världen spelar 
du jämt och ständigt fotboll? 

— Pappa måtte väl veta, hur 
väldigt nyttigt det är? Det håller 
mig i form, 

— I form?! För vad??!! 
— Ja-e, jo-e — ja, för mer fot

boll, förstås. 

Herr Blom från Norrköping gä 
stade sin vän Bergs hem i utställ-
ningsstaden Göteborg, där han 
trivdes alltför väl. 

Sedan fru Berg åtskilliga gånger 
talat allvar med sin man, slog den
ne vännen Blom på axeln och sa 

— Jaha, kära bror, tror du inte 
att gumman din och barna börja 
längta efter dig nu? 

— Jo, svarade Blom glädjestrå
lande. Alldeles säkert. Tack och 
heder för att du kom att tänka på 
den saken. Jag ville ju inte själv 
säja något, men nu skall jag tele 
grafera hem efter dem, hela bun
ten. 

Insändarnes spalt. 

Anständigt eller icke. 
Till redaktionen av Kvinnornas 

Tidning. 

En insändare i Kv, T, av 5 aug. 
väckte min förundran och häpnad. 
Där säges: "Hittillsdags har det 
varit en oskriven men självfallen 
lag bland vanligt hyfsat folk, att en 
kvinna under havandeskapets pe
riod undandrar sig offentlighetens 
blickar," Ins. kallar detta en 
"utomordentligt elementär blyg
samhetsåtgärd", och tillägger att 
"ingen tänkande människa bestri
der förekomsten av en i urgamla 
kristnas begrepp och kristen civi
lisation fast rotad anständighets
känsla, som lär oss att havande
skapet, i ordets strängaste bemär
kelse, tillhör privatlivet.,, 

Förstår jag insändaren rätt, så 
anser hon att en gravid kvinnas 
blygsamhet och anständighetskäns

la självfallet bör bjuda henne att 
inte visa sig oiffentligt, Denna 
tankegång förutsätter att gravidi
tet även för en hederlig gift kvin
na är något att skämmas för, nå
got som sårar blygsamheten. Det
ta är en för mig alldeles obegrip
lig syn på saken. Aldrig har det 
fallit mig in att anständigt folk 
kan se på en gravid kvinna med 
annat än anständiga känslor. Väl 
kan ens medlidande väckas om 
man ser en utsliten och fattig kvin-
oa i graviditet, men det har ju in
genting med anständighet att göra. 

Långt hellre än att skrämma 
gravida kvinnor att gömma sig un
dan, ville jag be dem mest möjligt 
vistas ute medan solen står högt 
på himmelen för att andas frisk 
luft, och jag ville uppmana dem 
att söka sig alla de förädlande nö
jen som kan bestås. Annars blir 
barnsbörden nedtryckande och 
skadar både mor och barn och he
la hemmet, Skulle det nu dekre
teras skamligt att visa sig för "hyf 
sat folk" när man är gravid, då må 
ingen undra på om den naturliga 

Representant i Stockholm 
för 

Kvinnornas Tidning 

E. Mannars Skriv- h 
Rikstelefon 13768. 

MALMSKILLNADSOATAN 11, 2 tr. 
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Utför: Maskinskrivning av fackliga och 
vetenskapliga arbeten, protokoll, mo
tioner etc. 

Bokföringsarbeten och bokslut, tillfäl
liga uppdrag såväl som årsackord. 

Revisioner, siffergranskningar, deklara
tioner översättningar. 

Mångårig praktik och kvalificerad ar
betskraft garantera ett fullgott arbete. 
Goda referenser. Moderata arvoden. 

AKTA 

Utvalda från de finaste och förnämsta tné-
plantagerna på Çeylon ocli i Kina, hava te 

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

JAMES LUNDGREN & Co. 
GÖTEBORG 

Sveriges största och förnämsta théfirma. 

Rikstelefoner 829, 4319. 

Telegramadress:; JAMES, Göteborg. 

* Etablerad 1888 ' r<0 

moderslängtan upphör hos kvin
norna, ty vem har lust att låta sig 
bannlysas. 

Mig förefaller det mer anstän
digt att vi lära oss att med vörd
nad betrakta den kvinna, som fyl
ler sin naturliga bestämmelse. Det 
tyckes mig ligga något rent av 
okyskt i insändarens syn på gravi
ditet. Eller åtminstone något yt
terst tanklöst och ytligt som vi 
kvinnor kraftigt böra bekämpa. 

Om en ogift kvinna skäms att 
visa att hon väntar ett barn, vars 
far varken vill vidkännas henne 
eller barnet, det må ingen undra 
på. Men nog vore det skamligt 
av en gift kvinna, om hon skäm
des för sitt barns naturliga plats 
före födelsen. Då hade det varit 
bättre att hon aldrig gift sig. Ty 
hon förtjänar då inte den höga 
uppgiften att bära ett barn till 
världen, 

En som levat bland " hyfsat folk" 
med aktning för graviditet. 

A.-B, 

D t l l i l l l M  I M » ,  
Kungsgatan 45. 
Rikt urval. 

Telefon 1900. 
Billigaste priser 

Sommaren är här! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg- med 

=S33Sn 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG. 

ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

I 
Rom, 

Rosenhof 
ö'' CIV Luise Westkirch. 

Översättning av _e. 

36. 

H 
Vde ija 

S^s_ sa^ på 'sned, kragen 

^ära'l+rr1. UPP' då han kände 

Pä dea J -1 âvas- Så stirrade han 

^Hmorna,8' S°I°1 ^c^es sova under 
tyckte rl a" ^aronen rörde sig 
^örsökto T ,anc're våldsamt till, men 

behärska sig. 

^ folk l/)rang Utöver, herr baron 

- foik roch berattade 

inte f°au 0C
1

l1 berätta<le ~ jag 
äat Erna ! 6t! ~ Jag j* 

^err baronan a frân barndomen. — 

C V!1j V Jag 

vMtJj!T£iW 

jag — 
Gud i 

Baronen såg med sina klara, ge
nomträngande ögon skarpt och djupt 
i den frågandes mörka. Och de mör
ka ögonen sänkte sig, och de stam
mande läpparna förstummades. 

Då gick baronen tigande förbi ho
nom ur rummet. Vad tjänade det 
till att tala. Mannen, som upplöst 
i jämmer stod hopsjunken framför 
honom, förstod utan ett ord, vad han 
hade kunnat säga honom. 

Vid en blick tillbaka såg han än
nu, huru Moritz vacklade ett par 
steg framåt, sjönk på knä framför 
lägret och stönande i kval slet sitt 
hår. 

"Men han repar sig snart", sade 
baronen till sig själv, "han är out
slitlig. Den mörka skuggan kommer 
att sitta till bords med honom vid 
bröllopsmiddagen, och lura över pap
peren i kassaskåpet. Genom hela 
livet kommer skuggan att följa ho
nom steg för steg. Men Moritz kom
mer ändå att gå framåt, utan att 
låta hindra sig. Säger icke en gam
mal legend, att under varje bygg
nad, som skall äga bestånd, måste 
något levande begravas, såsom ett 
offer åt de mörka ödesmakterna? 

Moritz Deideles lyckobyggnad kom
mer att stå fast: Den står på ett 
dyrbart liv." 

XX. 

Paul och Lisa tänkte snart fira 
sitt bröllop. Båda tillsammans ha
de gjort besök hos smedmästare 
Wieprandts, hjärtligt mottagna av 
fadern, sötsurt av smedsfrun. Nu 
rustade mor Lippert till förlovnings-
kalas. 

Pappa Lippert kröp redan åter 
omkring på gården och i Pothoffs 
källare. Konsten att gräla hade han 
inte glömt. 

"Er man är lik garvat läder, fru 
Lippert", hade läkaren förklarat. 
"Han håller nog ut en tid ännu." 

Och mor Lippert svarade tålmo
digt: "Som Gud vill." 

Hon hade tvekat, om hon skulle 
fira kalaset i trädgården eller i Ro-
senliof, men hade slutligen bestämt 
sig för Rosenhof, 'så att folket på 
gården kunde få se hela festen!' — 

Hade nu Lisas förlovning med den 
stilige handelsresanden gått upp i 
rök, så — en montör! Till och med 
en som gjorde uppfinningar! Det 
var minsann inte att förakta. De 
skulle alla veta, att hennes Lisa bara 
behövde välja bland respektabla 
friare. "Familjekammaren" blev 
åter i en handvändning förvandlad 
till "förmak". Mässing och tenn i 
köket fick Dora skura så att det 
blänkte likt guld och silver. Stolar 
och porslin lånade man av grannar
na. Egentligen skulle ju bara när
maste släkten komma, men den var 
talrik, och för rästen kunde nog hän
da, att en eller annan granne "tit
tade in". Hos Lipperts brukade all
tid grannar "titta in". Och så voro 
där möra kakor, hembakade; äggen 
kommo ur fru direktörskans skaffe
ri, smör ur fru doktorns källare, rus
sin och mandel voro ofrivilliga bi
drag från pastorskans skåp. Mor 
Lippert hade gärna velat be baro
nen om ett par blommor, men den^ 
hade lilla Erna fått med på sin sista 
färd. Så fick hon ta' till sina 
scharlakansröda pelargonier utanför 
fönstren. 

Söndagen var en septemberdag lik 
en aprildag'. Rägnskurar omväxla
de med solsken, och valnötsträdet på 
gården började fälla sina blad. In
omhus luktade det kosteligt av kaffe 
och nybakade kakor, och Lisbeth 
Wessel stannade på trappavsatsen 
för att glädjehungrig insuga den ut
strömmande doften. Mutter Lippert 
ståtade i sin "fina svarta". Dött-
rarnes festkläder hade man halva 
natten stått och strukit. Men nu 
tålde de också att visas. 

På slaget tre kom gamle Wiep-
randt i en något trång, svart bon
jour .med en cylinderhatt, som sett 
bättre dagar. Hans äkta hälft hade 
sin brudklädning av svart siden, och 
en svart spetsduska på sitt urblekta 
f. d. blonda hår, och hennes bleka, 
spetsiga ansikte blickade fram mel
lan de något toviga spetsarna på hu
vudet och de något dito omkring ha
kan, lik en stridslysten mus ur en 
lappkorg. Hon hade gripit sin man 
fast under armen, som tecken att hon 
verkligen "hörde dit". Bakom paret 
kom en halvvuxen flicka från grann
skapet, lånad för tillfället att passa 
på "Hanseman". Och bakom alla 

fönsterrutor sträcktes halsar för att 
beskåda denna procession. 

Eru Lippert emottog sina gäster 
redan ute på trappan, och förde dem 
in i rummet, där ett festbord med 
mäktiga kakkorgar på snövit bord
duk lockade. Tallrikar och koppar 
voro av den intressantaste mångfald. 
Pappa Lippert tronade redan vid 
bordsänden, nytvättad och rakad, 
och något mildare stämd genom ut
sikten till obegränsad kakförtäring. 
Han hade genast försett sig med ett 
försvarligt stycke, och hade munnen 
så full, att han till hälsning blott 
kunde mumla något obegripligt. 

Ladewisch stod bredvid sin fru, 
med avundsjuka blickar sneglande på 
prakten. "Så där mycket ståhej 
gjorde minsann inte mor, när vi för
lovade oss, Berta." 

De nyförlovade inträdde arm i 
arm. Mor Lippert hade förklarat 
att Lisa såg ut "ackurat som en grev
inna". Hon bar sitt huvud högt ef
ter sin vana, och- hade det förbind
liga leende, som hon lärt hos Som
mer & Millers. Vid bordets långsida 
voro två blomstersmyckade stolar, 
och Pauls gröngrå ögon blixtrade av 
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S K A N D I N A V I S K A  
K R E D I T A K T I E B O L A G E T  

GÖTEBORG - STOCKHOLM - MALMÖ 

Avdelningskontor 
över hela landet 

Egna fonder Kr. 182,000,000: 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
"K reditbolaget" 

(Inf. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. 1h 2—1h 3, övriga 
tider efter avtal. 

Damer emottagas till inackordering 
och vård på längre och kortare tid. 

Barnmorskan 
ANNA SVENSON 

villan Svaneborg, Böö. Örgryte tel. 6145 

nom fula ord. Härom da'n sa han 
n å g o t  r y s l i g t .  M e n  P e l l e ,  v e m  
har lärt dig det där hemska ordet? 
Ingen, sa Pelle, men Johnte på 
Flathallen säjer så, när det är nå
got han inte vill, och det låter så 
bussigt. — Nej, infödingarne i all 
ära, men dom isolera vi oss ifrån. 

— Ja, kära vän, du har ända från 
barndomen varit isolerad på det 
där viset,, men säj, finns det något 
enda fult ord i vårt språk, som du 
inte känner till för det? Ont och 
gott, det flyger omkring i luften, 
och det kan vi inte skydda oss för, 
men sen, när förståndet kommit, 
sovrar vi och behåller det som pas
sar oss. Jag skall säja dig, att en 
stor del av det jag vet i kunskaps
väg, det har jag lärt av jungfrur och 
drängar, i bondgårdar och torpar
stugor, av bruksarbetare och skep
pare och annat enkelt folk. 

— Ack, så du skämtar! 
— Absolut inte! Du förstår, det 

vi lär oss i skolan genom böcker är 
både tråkigt och sitter bedrövligt 
löst, om det inte har samband med 
det levande livet och kan hängas 
upp på de krokar, som vår person
liga erfarenhet skänker oss. — 
Geografien t. ex, lärde jag egent
ligen av skeppare Pålson, som jag 
hängde hos dagarne i ända, medan 
han satt och knöt nät. Han hade 
seglat världen runt många gånger 
och dessemellan varit lantkrabba, 
grävt guld i Kalifornien, haft farm 
i Texas, fångat vilda kor på prä
rien, han hade förlist på brasilian
ska kusten, ridit ut stormarna vid 
Kap Goda Hopp, dansat med svart
ögda spanjorskor i Barcelona, sett 
ormtjusarne i Indien, förlorat sin 
ende son i Kinesiska sjön o. s. v. i 
oändlighet. När jag sedan läste 
geografi i skolan, så var det inga 
likgiltiga och svårinlärda namn jag 
mötte, som de andra barnen gjor
de; de flesta av dem hörde ihop 
eller hade på ett eller annat sätt 
samband med skeppar Pålsons un
derbara upplevelser och öden, vil
ka för min fantasi stodo som strå
lande bilder av den mest levande 
verklighet. Och lantfolket som jag 
följde i allt deras arbete i skog och 
mark förhjälpte mig till allehanda 
insikter i djurens och växternas 
liv, de gåvo dem namn och hade 
så mycket intressant och roligt att 
berätta om dem, ja, jag kan säga 
att jag, om än indirekt, genom dem 
fick min blick öppnad för naturens 
under. Allt vad jag på det sättet 
inhämtade gav liv åt böckernas 
döda bokstäver och illustrationer. 
Bakom lärobokens svarta plansch-
häst såg jag pållarne, som jag ridit 

NORDISKA 
H*NDEL„ÄNKe" 

STOCKHOLM GOTE 
124 AVDELNI 

Emottager insättningar mot högsta 
gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-
ringsfack. 

Förmedlar köp och försäljning av 
aktier och obligationer. 

MALMÖ B O R G  
N G S K O N T O R  

Emottager mot billig avgift (s. k. 
öppen deposition) alla slags 
värdehandlingar. Avkastning 
redovisas omedelbart till depo-
nenten. 

Emottager till förvaring i kassavalv 
(s. k. sluten deposition) förseg
lade lådor, konvolut o. dyl. 

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

G Ö T E B O R G S  B A N K  
GÖTEBORG STOCKHOLM 

100 avdelningskontor i västra och östra Sverige 

Grundad år 1848 
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Egna fonder 
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Kr. 78.750.000 
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Emottager penningar å Sparkasse-, kapital- och depositionsräkning till högsta 
gällande ränta. 

Utlämnar hemsparbössor. 
Bankens notariatavdelning förvaltar föreningars och kassors medel, enskilda 

förmögenheter samt testaments- och förmyndaremedel. 
Obligations- och fondavdelningar. 
Fullständig bankrörelse i övrigt. 

till vattning och innerligt älskat, 
fåglarne, som för mina kamrater 
voro endast namn, voro mina gam
la bekanta eller vänner, tjädern 
hade med brakande vingslag höjt 
sig mellan furorna i skogen, staren 
med sin familj bott under sommar
villans takås, talgoxen förtroende
fullt suttit på min hand. — Och 
mitt sociala intresse bottnar i den 
inblick jag under min barndoms 
somrar fick i allmogens, i fiskarbe
folkningens, i bruksarbetarnes liv. 
•Jaé êick ut och in i deras hem, var 
vän med deras barn och jag undra
de och undrade över att de hade 
det så, när v i hade det så helt an
norlunda. — Och vet du, det jag 
mest av allt tackar mina föräldrar 
för, det är att min barndom var så 
härligt obunden och att jag så fritt 
och förtroendefullt fick röra mig 
bland alla slags människor och lära 
mig att tycka om dem alla. Kära 
du, visa Pelle min glada väg till 
kunskap och till intresse för med
människorna. 

Min kusin satt och såg ut i luf
ten, 

— Kanske, sade hon, kanske — 
k a n s k e  —  

Crayon, 

Differens på åtsKillnad. 

Den nya skilsmässolagen är un
der livlig debatt i de engelska tid
ningarna. Det nya i den är, att 
otrohet skall vara giltig orsak till 
skilsmässa även när den begås 
av den äkta mannen. 

I en enquête, anordnad av "The 
Weekly Dispatch", skriver en mr 
R. A. Niedermayer helt allvar
samt: Jag ogillar den nya lagen, 
vilken, enligt min åsikt strider mot 
den mänskliga naturens läggning. 
I allmänhet gör sig en gift kvinna 
icke skyldig till otrohet, utan att 
bon förlorat kärleken till sin man 
och förälskat sig i någon annan. 
För en gift man gäller, som vi veta, 
alls icke dessa förhållanden," 

T ä n k !  

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

OC.Tbncl&zscm 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

-K- E. U. K .i Japan har bredvid 
sm övriga verksamhet upptagit ar
betet att sätta japanskorna in i eu
ropeisk matlagning och dito bord
skick. Vid matlagningskurserna an
vändas uteslutande sadana födoäm
nen och ingredienser, som redan ingå 
i den japanska kosten, och endast 
sådana rätter komma ifråga, vilka 
kunna tillagas med de utensilier, som 
finnas i det vanliga japanska köket. 
Kurserna i europeiskt bordskick an
ordnas för lärarinnorna, vilka sedan 
skola bringa kunskaperna vidare till 
sina disciplar. De få därvid bl. a. 
lära sig att det japanska bruket att 
så högljutt som möjligt sörpla i sig 
dryck och soppa avgjort strider mot 
europeiskt skick. — Undervisningen 
ledes av japanskor, som vistats i Eu 
ropa samt av engelskor och ameri 
kanskor som äro mäktiga det japan 
ska språket. 

Dr Margarete Bieber, tidigare pri
va tdocent i klassisk arkeologi vid 
universitetet Giessen, har nu ut
nämnts till professor vid samma uni
versitet. 

En intervju. 
En vänlig men främmande röst 

talade i telefonen: 
— Jag har läst vad ni skrivit om 

den amerikanska byråchefén Mary 
Anderson — vet ni, att hon just 
nu är i Göteborg? Jag träffade 
henne i går —. 

Nej, det hade vi inte en aning 
om, men att det måste bli en i li
ter v ju stod ju genast klart för 
redaktionen. En kvinnlig byråchef 
och ännu mera en som bekläder 
denna höga post inom ett av rege
ringsdepartementen hos världens 
mäktigaste nation är verkligen — 
ännu! — en så sällsynt företeelse, 
att möjligheten att få sammanträf-
ia med henne sannerligen icke fin
ge försummas. 

En telefonringning ut i världen 
och en allvarlig stämma beviljade 
den begärda intervjuen. 

Undertecknad fann miss Ander
son *i Göta Källares läsesalong. 

Jag hade naturligtvis gjort mig 
en förhandsföreställning om henne. 
Storvulen, kraftigt byggd, myndig, 
med en djup viljerynka mellan ögo
nen och stora rundbågade brillor. 

Nåväl, brillorna funnos där, men 
ingenting av allt det andra! Miss 
Anderson var en medelålders dam, 
med värdigt men mjukt kvinnligt 
väsende, fängslande och vinnan
de. Och när hon talade — märk 
väl, att hon trots sin långa, långa 
skilsmässa från iSverige gjorde det 
på god, om än något långsam sven
ska — spred sig ett vänligt skim
mer över de själfulla anletsdragen 

och kom det en god glimt i de klo
ka ögonen. En praktkvinna! 

Intervjun blev inte långvarig — 
miss A. stod beredd till uppbrott 
från Göteborg för resa till Tysk
land, men det blev i alla fall en 
stunds samspråk. 

Besöket i Sverige, berättade 
hon, hade skänkt henne nöje, men 
hon hade tyckt sig finna, att kvin
nornas ställning här icke var så 
god som amerikanskornas. 

Åren närmast efter kriget råka
de den amerikanska kvinnorörel
sen i lägervall — var inte förhål
landet detsamma nu med den 
svenska? — på grund av kvinnor
nas slocknade intresse, men ett 
omslag inträffade snart och icke 
blott kvinnorörelsen utan alla sam
hällsfrågor omfattas nu med det 
livligaste intresse av Amerikas 
kvinnor. 

Väckelsen har utgått från den 
mäktiga, över hela landet spridda 
kvinnliga klubbrörelsen, "city"-
och "civiç"-klubbarne, vilka bedri
va en storslagen upplysningsverk
samhet i kommunala, politiska och 
andra frågor, och vilka vunnit 
ofantlig anslutning bland kvin
norna, 

Vad de amerikanska kvinnorna 
vilja är att förbättra sin ställning 
tills full jämställdhet med män
nen i alla avseenden vunnits. Vi
dare samlar sig deras intresse om 
alla reformer, vilka för befolknin
gen i dess helhet skola göra Ame
rika till det bästa landet på jorden. 

De önskningar, som de ameri
kanska kvinnorna hysa för egen 
del om jämställdhet mellan könen 
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_ sfcofa foääas 
fiostigtifjumf LUX lödder 

Det finnes många saker, som man icke får göra 
vid tvätt av siden — men Lux undanrödjer alla 
besvärligheter. T. ex. siden bör aldrig gnuggas 
eller vridas, det förstör vävnaden. Tvål bör aldrig 
strykas direkt på tyget, då detta förstör och guls 
nar plagget. Lux tvättar utan gnuggning. 

Lux är en ren tvål i form av genomskinliga 
flingor. Uppvispar man dessa flingor i hett vatten, 
får man ett rikligt lödder, som tvättar utan att 
skada det ömtåligaste plagg. Lux skadar ingens 
ting, som icke skadas av rent vatten. 

Hur tvattar man siden? Vispa Lux ï hett vatten till ett rikligt 
lödder, tillsätt kallt vatten till dess lösningen bliver ljum. Lägg 
' Pigget, krama det upprepade gånger genom löddret. Gnugga 
ej. Skölj väl i ljumt vatten. Vrid «). Vira in i en ren hands 
duk och stryk med ett varmt — icke hett — järn. Kom ihåg — 
ljumt lödder — ljumt sköljvatten — samt ett icke för varmt järn. 

En elegant* visitväska 
som hedrar sin ägarinnas smak 
köper Ni fördelaktigast hos % 

%fm Å. Quärn 
U & KORSGATAS 12 

hava ännu icke realiserats, men äro 
på god väg att bringas till verk
ställighet detta tack vare kvin
nornas entusiasm för saken och 
deras målmedvetna outtröttliga 
arbete 

Miss Andersson tillägger, som 
jag tror med adress till de svenska 
kvinnorna: Det är ju inte nog med 
att önska, man måste genom arbe
te förverkliga sina önskningar — 
någon annan gör det ju inte åt en! 

Och när vi trycka varandras 
händer till avsked, lovar hon, att 
om något av särskilt intresse för 
kvinnorna står på i U. S. A. skri
va därom till Kvinnornas Tidning, 

Jaqueline. 

SUNLIGHT SAPTVAL AJB, COTEBOXG 

Onödiga steg. 

De amerikanska husmödrarne 
hava startat en rörelse för att 
skaffa sig bättre hem, bättre näm
ligen i arbetsbesparande riktning. 

De äro på grund av den rådan
de tjänarinnenöden tvungna att 
själva utföra det husliga arbetet, 
och det ligger således i deras in
tresse att detta arbete underlättas 
så mycket som möjligt. 

Bättrehem-rörelsen lät bl. a. un
dersöka hur lång vägsträcka en 
husmoder i genomsnitt dagligen 
tillryggalägger under sitt husliga 
arbete. Man utvalde ett försöks
hem på sju rum och med en familj, 
bestående av man, hustru och fem 
barn. Husmodern bar under en 
veckas tid en stegräknare på sig. 
Denna visade, att hon i genomsnitt 
per dag gick 27,840 steg eller om
r ä k n a t  e n  o c h  e n  t r e d j e d e l s  
m i l !  

Detta var ju alldeles på tok. 
Medel måste utfinnas för att för
korta denna ohyggliga våglängd. 
Man beslöt att experimentera. 

Man ändrade om köket, gjorde 
det mindre, flyttade ihop alla skåp 
och hyllor, samlande allt så nära 
spisen som möjligt för att spara 
husmodern alla onödiga steg. 

Detta visade sig betyda en av
gjord arbetsbesparande vinst. 
Sysslorna togo mindre tid och 
krävde mindre ansträngning. Det
ta sistnämnda visade stegräknaren, 
vilken registrerade endast halva 
antalet steg mot i det gamla köket. 

Därefter tog man itu med matsa
len. Tidigare hade man haft bord
servisen i ett köksskåp, nu place
rades den i ett skåp i matrummet 
och alla de ting man i vardagslag 
använde ställde man för sig för att 

G ö t e b o r g .  

meddelar 

Brand- och Avbrottsförsäi 

samt 

Liv-, livrante- och Kapital 

försäkrinj. 

OBS.! Sveas förmåniim 
BARNFORSÄKRIHGARi 

INBROTTSFÜRSÄKRA i Syei. 

dotterbolag ASTREA. 

Olîka 

ôlomsferaibefen 
al l t id färdiga, smakful l t  utförande 

°Z/asa l̂om o fer handel 

Tel. 4314, 10365. Storgatan 31. 

/ VARIE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

läser man 

n u m e r a 

GÖTEBORGS HANDELS-

OCH SJÖFARTS-TIDIG 
j 

är enastående för 
fintvätt. 

göra dem lättare åtkomliga, Bric
kor avskaffades och i stället inför
des ett serveringsbord på hjul. Det 
visade sig att en frukost för sex 
personer med servering och av-
dukning, vilket allt tidigare krävt 
120 steg, nu tog endast elva steg. 
Inalles inbesparades, pr dag räk
nat, 570 steg i matrummet. Även 
i barnkammaren vidtogos en del 
praktiska anordningar och den 
dagliga vägsträckan här, förut en 
tredjedels mil, nedbringades til 
en sjundedels mil. 

Bättrehem-rörelsen samarbetar 
mad jordbruksdepartementet, ge' 
nom vars försorg bl, a, allehan a 
materialprovningar verkställas för 
att undersöka salubjudna hushålls 
utensiliers praktiska värde i af 
betsbesparande hänseende. 

Människa, du blir lik den du 
Gud, blir du 1* 

blir du 
•skar. Älskar du 
honom; älskar 
lik den. 

du världen, 

j, W. Scheffel• 

Hade jag varit en näktergal s ' ^ 
jag sjungit en näktergals 
hade jag varit en svan 
sjungit en svans sånger; 
jag en förnuftig varelse, 
då min plikt att sjunga 

ära. „ 
Epiktet 

skulle ja» 

men wx är 

och det är 

till G«ds 

; y\ 
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Vackra, starha, handvävda, ljus- od) tvättäkta 
Prover sändas, v Precisera godljetsfullt vad Iii önskar- . -

K o n e t f H t e n s  f ö r s ä l j n t n g a m a g a s t n ,  
• ••••••••••i ••••••••ai|lllllll | | | | |B|| | | |a| | | |B||a|alBaallg|IRII*all> 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  3 

Offentliganöjen. 

F o l k t e a t e r n .  
,io «V wienersångerskan 

GästuPPtradaI1
ii(S nanya. 

Succésrevyn 

Varje afton kl 8-10,30 

Köp svenska varor. _ 

'TiUa^eaternT 
Varje afton k . 

net stora mågakriget. 

. 1 65 och 2.65 dagl. kl. 12-2 och 
BiVe m. T«!' 776°-

efter 6 c-

IcKe värdig? 
Kvinnliga präster. 

Stiletts svar. 

senaste numret av "Kvinnor 
Tidning" har signaturen Quel-

• ne tagit till orda mot vad jag 
UU nummer tidigare under ru-

"£tt nej till kvinnorna" 
aed anledning av att Stock-

uttalat sig 

Bl 

. I se 
oas 
qti 

€tt par 

briken 
skrev m 
holms konsistorium 

ot kvinnas rätt att bliva präst. 

Inlägg kunde ju här gott få stå 

mot inlägg, och läsekretsen i ro få 

döma mellan dem, men det finnes 
dock i Quelqu'unes artikel en del 

synpunkter, som behöva bemötas, 

synes det mig. 
Först vill jag då beklaga, att Q., 

som, efter signaturen att döma, är 
en kvinna, begagnar sig av den 
manliga journalistikens oridderliga 
stridsmetod att vid attackens in
ledning söka försvaga motstånda
tens ställning genom att inför lä
sekretsen misstänkliggöra hans 
omdömesförmåga — det talas här 
om "naiv förblindelse". 

Sedan vill jag öppet bekänna, 

att jag icke är någon expert i frå
gan "Kvinnliga präster" utan en

dast en intresserad "outsider". 

Mitt inlägg, "Ett nej till kvinnor
var i överensstämmelse där-

Merceriserade 

D a m  s t r u m p o r  

Prima kval. med dubbel förstärkt: tot, 

svarta prffiZ 

fot, *-*25 

Coulörta, 

färger 

i alla sko oeli " dräkt-

pr par 

Högfin trådkval. med särdeles vacker m j 
glans i svart ocli alla färger, pr par * 

A. Jönsson ® Co. 
Specialaffär för tricotvaror. 

50 Kungsgatan 50. Filialer: 10 Linnégatan 10 — 13 Carl Johansgatan 13. 

na 
med varken orienterande eller ut
redande, utan inneslöt endast ett 
par tre synpunkter i anslutning till 
det uttalande, som Stockholms 
konsistorium gjort. 

Min önskan var rätt och slätt 
att fästa kvinnornas uppmärksam 
let på den föreliggande frågan, få 
dem att självständigt tänka över 
den och att fatta ståndpunkt till 
densamma, 

Det måste för kvinnorna vara 
av s t ö r s t a  i n t r e s s e  a t t  f å  v e t a  v a d  

âC/^TAPISSEW^^t 
y M _ DETAt] 

Ö. Hamng. SI. 1 tr. 

8N1AB5 
Handarbeten för 

skolungdom. 

som ligger bakom konsistoriets för
siktigt formulerade förklaring, att 
den gifta kvinnans havandeskap 
hindrar henne att som präst fram
träda inför församlingen. En öp
pen och ärlig deklaration hade här 
varit på sin plats. 

Anser man, att kvinnans under 
havandeskapet "desformerade" ge
stalt är, ur skönhetssynpunkt, för 
ögat stötande? Och i så fall kan 
detta anses som ett giltigt skäl 
för hennes utestängande från det 
prästerliga kallet? 

Eller betraktar kyrkan kvinnan, 
även den gifta, som oren under 
den tid hon bär ett nytt människo
liv under sitt hjärta? 

'Kan Quelqu'une uppfattas som 
företrädare för den kyrkliga åsik
ten i denna fråga, måste man tyd
l i g e n  s t a n n a  v i d  t a n k e n  p å  o r e n 
het, Hon skriver ju angående 
den havande kvinnans förrättande 
av prästerlig tjänst inför församlin
gen: "Det finns något som heter 
Anstand und Würde' även inom 
den kristna kyrkans officiella liv, 
det bottnar i kristendomens krav 
på ej blott själens utan även 
k r o p p e n s  r e n h e t  —  — "  

Om en sådan för den gifta kvin
nan-modern ytterligt orättvis och 

v . .  • ' !  :  " > å i l | j | !  
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cränkande uppfattning finnes inom 

cyrkan, bör det vara en hjärtesak 
ör alla rättänkande människor, 

präster och andra, att kräva dess 
Dannlysning därifrån. 

Det förefaller, som om Quel
qu'une anser sig hava funnit ett 
utomordentligt kraftigt skäl mot 

kvinnornas tillträde till prästerlig 
tjänst i förklaringen, att detta krav 
ä r  e t t  l e d  i  k v i n n o r ö r e l s e n .  
Denna hennes tanke är fullstän
digt ofattbar. Hur kan man hop
pas att framställa något som miss
tänkt, ont och förhatligt därför att 
det står i samband med den sven
ska kvinnorörelsen, denna rörelse 
som burits av de ädlaste motiv, 
som alltid haft rättvisan som 
sin ledstjärna, som städse uppträtt 
måttfullt och värdigt, och vars 
många, tidigare bekämpade, nu ge

nomförda krav för vår tid framstå 
som naturliga, självklara, för land 
och folk gagneliga reformer? 

Quelqu'une anser, att de kvin
nor som känna sig kallade att tjä
na Gud och utbreda Hans rike på 
jorden böra kunna nöja sig med 
att bli diakonissor och missionärer. 
Skulle hon månne lika frimodigt 

hänvisa en man, som undfått sam
ma kallelse, till att bliva diakon 
eller missionär? Kan man ifråga 
om själva kallet och dess innebörd 
sätta likhetstecken mellan dessa 
befattningar och statskyrkopräs
tens uppgift? Kan man det icke, 
när det gäller mannen, bryter 

man mot rättvisans lagar, om man 
gör det ifråga om kvinnan, 

Att, som Quelqu'une, söka så 
låga motiv i kvinnornas åstundan 
att få bekläda prästerlig tjänst som 
fåfänga och hunger efter en bröd
kaka är otillbörligt. Man är skyl
dig att tro, lika självfallet som man 
gör det ifråga om männen, att den 
drivande kraften är den inre kal
lelsen att tjäna Gud, 

S t i l e t t ,  

Den unga damen: Georg sa i 
förgår, att han skulle bli tokig av 
förtvivlan, om jag inte ville gifta 
mig med honom. 

Den andra unga damen: Såda
na historier du dukar upp! I går 
f r i a d e  h a n  t i l l  m e j !  

Den första: Nåja, bevisar inte 
det att han blivit tokig?! 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

»Min mamma amxmB&i 

aääd/Kiistads m&ufoun. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

— Fotboll! Fotboll! Fot
boll! Varför i all världen spelar 
du jämt och ständigt fotboll? 

— Pappa måtte väl veta, hur 
väldigt nyttigt det är? Det håller 
mig i form, 

— I form?! För vad??!! 
— Ja-e, jo-e — ja, för mer fot

boll, förstås. 

Herr Blom från Norrköping gä 
stade sin vän Bergs hem i utställ-
ningsstaden Göteborg, där han 
trivdes alltför väl. 

Sedan fru Berg åtskilliga gånger 
talat allvar med sin man, slog den
ne vännen Blom på axeln och sa 

— Jaha, kära bror, tror du inte 
att gumman din och barna börja 
längta efter dig nu? 

— Jo, svarade Blom glädjestrå
lande. Alldeles säkert. Tack och 
heder för att du kom att tänka på 
den saken. Jag ville ju inte själv 
säja något, men nu skall jag tele 
grafera hem efter dem, hela bun
ten. 

Insändarnes spalt. 

Anständigt eller icke. 
Till redaktionen av Kvinnornas 

Tidning. 

En insändare i Kv, T, av 5 aug. 
väckte min förundran och häpnad. 
Där säges: "Hittillsdags har det 
varit en oskriven men självfallen 
lag bland vanligt hyfsat folk, att en 
kvinna under havandeskapets pe
riod undandrar sig offentlighetens 
blickar," Ins. kallar detta en 
"utomordentligt elementär blyg
samhetsåtgärd", och tillägger att 
"ingen tänkande människa bestri
der förekomsten av en i urgamla 
kristnas begrepp och kristen civi
lisation fast rotad anständighets
känsla, som lär oss att havande
skapet, i ordets strängaste bemär
kelse, tillhör privatlivet.,, 

Förstår jag insändaren rätt, så 
anser hon att en gravid kvinnas 
blygsamhet och anständighetskäns

la självfallet bör bjuda henne att 
inte visa sig oiffentligt, Denna 
tankegång förutsätter att gravidi
tet även för en hederlig gift kvin
na är något att skämmas för, nå
got som sårar blygsamheten. Det
ta är en för mig alldeles obegrip
lig syn på saken. Aldrig har det 
fallit mig in att anständigt folk 
kan se på en gravid kvinna med 
annat än anständiga känslor. Väl 
kan ens medlidande väckas om 
man ser en utsliten och fattig kvin-
oa i graviditet, men det har ju in
genting med anständighet att göra. 

Långt hellre än att skrämma 
gravida kvinnor att gömma sig un
dan, ville jag be dem mest möjligt 
vistas ute medan solen står högt 
på himmelen för att andas frisk 
luft, och jag ville uppmana dem 
att söka sig alla de förädlande nö
jen som kan bestås. Annars blir 
barnsbörden nedtryckande och 
skadar både mor och barn och he
la hemmet, Skulle det nu dekre
teras skamligt att visa sig för "hyf 
sat folk" när man är gravid, då må 
ingen undra på om den naturliga 

Representant i Stockholm 
för 

Kvinnornas Tidning 

E. Mannars Skriv- h 
Rikstelefon 13768. 

MALMSKILLNADSOATAN 11, 2 tr. 
S  T O C K H O L M .  

Utför: Maskinskrivning av fackliga och 
vetenskapliga arbeten, protokoll, mo
tioner etc. 

Bokföringsarbeten och bokslut, tillfäl
liga uppdrag såväl som årsackord. 

Revisioner, siffergranskningar, deklara
tioner översättningar. 

Mångårig praktik och kvalificerad ar
betskraft garantera ett fullgott arbete. 
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Utvalda från de finaste och förnämsta tné-
plantagerna på Çeylon ocli i Kina, hava te 
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garanteras rena och oförfalskade. 
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Rikstelefoner 829, 4319. 

Telegramadress:; JAMES, Göteborg. 
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moderslängtan upphör hos kvin
norna, ty vem har lust att låta sig 
bannlysas. 

Mig förefaller det mer anstän
digt att vi lära oss att med vörd
nad betrakta den kvinna, som fyl
ler sin naturliga bestämmelse. Det 
tyckes mig ligga något rent av 
okyskt i insändarens syn på gravi
ditet. Eller åtminstone något yt
terst tanklöst och ytligt som vi 
kvinnor kraftigt böra bekämpa. 

Om en ogift kvinna skäms att 
visa att hon väntar ett barn, vars 
far varken vill vidkännas henne 
eller barnet, det må ingen undra 
på. Men nog vore det skamligt 
av en gift kvinna, om hon skäm
des för sitt barns naturliga plats 
före födelsen. Då hade det varit 
bättre att hon aldrig gift sig. Ty 
hon förtjänar då inte den höga 
uppgiften att bära ett barn till 
världen, 

En som levat bland " hyfsat folk" 
med aktning för graviditet. 

A.-B, 

D t l l i l l l M  I M » ,  
Kungsgatan 45. 
Rikt urval. 

Telefon 1900. 
Billigaste priser 

Sommaren är här! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg- med 

=S33Sn 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG. 

ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

I 
Rom, 

Rosenhof 
ö'' CIV Luise Westkirch. 

Översättning av _e. 

36. 

H 
Vde ija 

S^s_ sa^ på 'sned, kragen 

^ära'l+rr1. UPP' då han kände 

Pä dea J -1 âvas- Så stirrade han 

^Hmorna,8' S°I°1 ^c^es sova under 
tyckte rl a" ^aronen rörde sig 
^örsökto T ,anc're våldsamt till, men 

behärska sig. 

^ folk l/)rang Utöver, herr baron 

- foik roch berattade 

inte f°au 0C
1

l1 berätta<le ~ jag 
äat Erna ! 6t! ~ Jag j* 

^err baronan a frân barndomen. — 

C V!1j V Jag 

vMtJj!T£iW 

jag — 
Gud i 

Baronen såg med sina klara, ge
nomträngande ögon skarpt och djupt 
i den frågandes mörka. Och de mör
ka ögonen sänkte sig, och de stam
mande läpparna förstummades. 

Då gick baronen tigande förbi ho
nom ur rummet. Vad tjänade det 
till att tala. Mannen, som upplöst 
i jämmer stod hopsjunken framför 
honom, förstod utan ett ord, vad han 
hade kunnat säga honom. 

Vid en blick tillbaka såg han än
nu, huru Moritz vacklade ett par 
steg framåt, sjönk på knä framför 
lägret och stönande i kval slet sitt 
hår. 

"Men han repar sig snart", sade 
baronen till sig själv, "han är out
slitlig. Den mörka skuggan kommer 
att sitta till bords med honom vid 
bröllopsmiddagen, och lura över pap
peren i kassaskåpet. Genom hela 
livet kommer skuggan att följa ho
nom steg för steg. Men Moritz kom
mer ändå att gå framåt, utan att 
låta hindra sig. Säger icke en gam
mal legend, att under varje bygg
nad, som skall äga bestånd, måste 
något levande begravas, såsom ett 
offer åt de mörka ödesmakterna? 

Moritz Deideles lyckobyggnad kom
mer att stå fast: Den står på ett 
dyrbart liv." 

XX. 

Paul och Lisa tänkte snart fira 
sitt bröllop. Båda tillsammans ha
de gjort besök hos smedmästare 
Wieprandts, hjärtligt mottagna av 
fadern, sötsurt av smedsfrun. Nu 
rustade mor Lippert till förlovnings-
kalas. 

Pappa Lippert kröp redan åter 
omkring på gården och i Pothoffs 
källare. Konsten att gräla hade han 
inte glömt. 

"Er man är lik garvat läder, fru 
Lippert", hade läkaren förklarat. 
"Han håller nog ut en tid ännu." 

Och mor Lippert svarade tålmo
digt: "Som Gud vill." 

Hon hade tvekat, om hon skulle 
fira kalaset i trädgården eller i Ro-
senliof, men hade slutligen bestämt 
sig för Rosenhof, 'så att folket på 
gården kunde få se hela festen!' — 

Hade nu Lisas förlovning med den 
stilige handelsresanden gått upp i 
rök, så — en montör! Till och med 
en som gjorde uppfinningar! Det 
var minsann inte att förakta. De 
skulle alla veta, att hennes Lisa bara 
behövde välja bland respektabla 
friare. "Familjekammaren" blev 
åter i en handvändning förvandlad 
till "förmak". Mässing och tenn i 
köket fick Dora skura så att det 
blänkte likt guld och silver. Stolar 
och porslin lånade man av grannar
na. Egentligen skulle ju bara när
maste släkten komma, men den var 
talrik, och för rästen kunde nog hän
da, att en eller annan granne "tit
tade in". Hos Lipperts brukade all
tid grannar "titta in". Och så voro 
där möra kakor, hembakade; äggen 
kommo ur fru direktörskans skaffe
ri, smör ur fru doktorns källare, rus
sin och mandel voro ofrivilliga bi
drag från pastorskans skåp. Mor 
Lippert hade gärna velat be baro
nen om ett par blommor, men den^ 
hade lilla Erna fått med på sin sista 
färd. Så fick hon ta' till sina 
scharlakansröda pelargonier utanför 
fönstren. 

Söndagen var en septemberdag lik 
en aprildag'. Rägnskurar omväxla
de med solsken, och valnötsträdet på 
gården började fälla sina blad. In
omhus luktade det kosteligt av kaffe 
och nybakade kakor, och Lisbeth 
Wessel stannade på trappavsatsen 
för att glädjehungrig insuga den ut
strömmande doften. Mutter Lippert 
ståtade i sin "fina svarta". Dött-
rarnes festkläder hade man halva 
natten stått och strukit. Men nu 
tålde de också att visas. 

På slaget tre kom gamle Wiep-
randt i en något trång, svart bon
jour .med en cylinderhatt, som sett 
bättre dagar. Hans äkta hälft hade 
sin brudklädning av svart siden, och 
en svart spetsduska på sitt urblekta 
f. d. blonda hår, och hennes bleka, 
spetsiga ansikte blickade fram mel
lan de något toviga spetsarna på hu
vudet och de något dito omkring ha
kan, lik en stridslysten mus ur en 
lappkorg. Hon hade gripit sin man 
fast under armen, som tecken att hon 
verkligen "hörde dit". Bakom paret 
kom en halvvuxen flicka från grann
skapet, lånad för tillfället att passa 
på "Hanseman". Och bakom alla 

fönsterrutor sträcktes halsar för att 
beskåda denna procession. 

Eru Lippert emottog sina gäster 
redan ute på trappan, och förde dem 
in i rummet, där ett festbord med 
mäktiga kakkorgar på snövit bord
duk lockade. Tallrikar och koppar 
voro av den intressantaste mångfald. 
Pappa Lippert tronade redan vid 
bordsänden, nytvättad och rakad, 
och något mildare stämd genom ut
sikten till obegränsad kakförtäring. 
Han hade genast försett sig med ett 
försvarligt stycke, och hade munnen 
så full, att han till hälsning blott 
kunde mumla något obegripligt. 

Ladewisch stod bredvid sin fru, 
med avundsjuka blickar sneglande på 
prakten. "Så där mycket ståhej 
gjorde minsann inte mor, när vi för
lovade oss, Berta." 

De nyförlovade inträdde arm i 
arm. Mor Lippert hade förklarat 
att Lisa såg ut "ackurat som en grev
inna". Hon bar sitt huvud högt ef
ter sin vana, och- hade det förbind
liga leende, som hon lärt hos Som
mer & Millers. Vid bordets långsida 
voro två blomstersmyckade stolar, 
och Pauls gröngrå ögon blixtrade av 
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Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 444 43 
Omsorgsfullt arbete. «» Snabb leverans. 

Promenad-

och 

Sommarklädningar 
utsäljes till halva priser 

MAISON de KONFEKTION 
Trädgårdsgatan 1 (Alma Olsson) Tel. 3086 

För Sommaren! 

Stort urval av nyinkomna vackra, färg-äkta Sommartyg-er 1 
Frotté, Musslin, Gabardln, Folard, Voile, Zefyr och 
Bomullstyg. GOSSKOSTYMTYGER, 

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

Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
BERTHA ANDERSON 

15 Korsgatan 15 

Stora förhoppningar skapa stora 
människor. 

Vita Bandet. 
Svenska avdelningen av den in

ternationella kvinnoorganisation, 
som bär namnet "Vita Bandet", 
håller årsmöte i Göteborg den 16 
—18 aug. 

Vita Bandet, som leder sitt ur
sprung från Amerika, har av sin 
grundläggare, Frances Willard, 
lagts på en bred grundval, vilken 
tillåter stor rörelsefrihet i arbetet 
och för medlemmarna öppnar möj
lighet till insatser på skilda ideella 
och praktiska områden. 

Bredvid nykterhetsarbetet, vil
ket är det centrala i verksamhe
ten, har Vita Bandet många andra 
punkter på sitt program: den all
männa moralens höjande, full med
borgarrätt för kvinnan, fred mellan 
samhällsklasserna samt mellan na
tionerna. 

Vita Bandet kan berömma sig av 
att ha tagit sikte på praktiskt so
ciala uppgifter och att genom mål
medvetet arbete ha förverkligat 
dem. 

Bland de många praktiska före
tagen, till vilka för varje år nya så
dana knytas, kunna nämnas restau
ranger (i Göteborg två dylika väl-
renomerade företag, nämligen vid 
Kungsgatan samt iSlottsskogen), 
kaféer, uppfostringshem i samband 
med småbrukarekoloni, vilohem 
för arbeterskor och barnhem i skil
da delar av landet, vård- och upp
tagningshem, arbetsstugor, mjölk
droppeanstalter, barnkrubbor, 
sommarkolonier för barn, matlag; 
ningskurser, sömnads- och barna-
vårdäkurser m. m. Därtill kommer 
ett omfattande välgörenhetsarbe
te, barnbeklädnad, utlåning av lin
ne åt sjuka, insamling till nödli
dande länder o. s. v. 

Upplysningsverksamheten om
fattar föreläsningar, samhällskur-
ser^ vandringsbibliotek, litteratur
spridning samt upplysningsarbete 
bland ungdomen med särskilt ögon-
märke taget på osjälviskhetens 
och hjälpsamhetens förpliktelser. 

Vidare bedriver föreningen en 
kraftig fredsverksamhet med frö
ken Cecilia Francke som ledare, 
varjämte den utgiver en årsbok 
samt tidningen Vita Bandet. 

Till världsföreningen Vita Ban
det äro anslutna ett 40-tal olika 
länder och stater. I Europa är rö-

Varje förståndig husmoder 
använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

reisen starkast i England och 
Skottland med mer än 200,000 
medlemmar. Den svenska före
ningen räknar 10,000 medlemmar, 
fördelade på c:a 200 över hela lan
det spridda lokalföreningar. 

W 

fy 
111' 

'"Bogia kvalitéer- Lågjfa priser/ 

art (/ohnSSOHL 

De samstämda. 
— Laura, min älskling, sade Ba

sil ömt, skulle du vilja gifta dig med 
mig? 

— Ja, för somliga saker. Vill du, 
att jag ska gifta mig -med dig? 

— Ja, Laura. Jag har kommit till 
den övertygelsen, att vi ä' skapade 
för varandra. 

—• Men, käraste Basil, vi ha ju 
bara känt varandra i fem veckor. 
Hur är. det möjligt, att du kan veta, 
att vi ä' skapade för varandra? 

— Våra åsikter äro så överens
stämmande. Vi hat samma smak. 
Våra skaplynnen harmonierar på ett 
underbart sätt. Jag har anat detta, 
alltsen vi råkades första gången un
der ferierna. Sen dess har jag gjort 
mina observationer hela tiden. 

—- Vad för observationer? 
— Jo, ser du älskade, det största 

misstag en man kan göra, är att gifta 
sig med en flicka, som inte kan dela 
hans liv —• inte har samma intressen, 
samma idealer. Nu har jag studerat 
dig, noggrannare än du kanske har 
kunnat tänka dig, och jag har kom
mit till det resultat, att våra tempe
rament äro i den fullkomligaste har
moni med varandra. 

— Till exempel? 
—• Jag tog dig med mig på "Char

lies tant", och du reagerade inte det 
ringaste inför dess särdeles banala 
humor. Jag skulle aldrig kunna 
gifta mig med en flicka, som skrat

tade åt någonting så tarvligt. Sedan 
hade jag dig att se "Den käre Bru
tus", och du Uppskattade dess för
näma skönhet. Jäg skulle aldrig 
kunna bli lycklig med någon, som 
inte förstod att uppfatta Barries fina 
humor och patos. Så tog jag dig till 

Hampstead för att se Shaws och 
Ibsens dramer. Du var hänförd — 
liksom jag. Din entusiasm var un
derbar. Och ändå brukar nio flic
kor på tio bli alldeles uttråkade av 
den där sortens pjäser. Du måste 
gifta dig med mig! 

— Jag är ledsen att behöva gäcka 
dina förväntningar, Basil, men jag 
kan inte göra det. 

— Är det — •— det är väl inte 
någon annan? flämtade ha.n. 

— Nej, men jag har bedragit dig, 
ser du. Och jag skulle aldrig vilja 
grunda ett äktenskap på en lögn. 

— Vad menar du? 
— Nå ja, du tog mig med dig för 

att se "Charlies tant", inte sant? Jag 
märkte, att du experimenterade med 
mig vid det tillfället. Pjäsen roade 
mig kolossalt. Jag skulle velat 
skratta som förryckt, men jag våga
de inte. Jag har aldrig varit så illa 
ute i hela mitt liv. Jag stoppade 
näsduken i munnen, och sedan vände 
jag mig till dig och ryckte på axlar
na, som du kanske minns? Men jag 
bara gjorde mig till. Mitt sinne för 
det komiska är av den riktigt vul
gära sorten, Basil. 

-—-Nå, vidare! 
"Jag tyckte om Barrie, men inte 

så mycket, som jag låtsade. Jag 
gjorde mig mer förtjust än jag var. 
Men de där Shaw- och Ibsensakerna 
tråkade ut mig, så jag grät. Du 
trodde, att jag grät över det sorg
liga. Visst inte. Jag satt och kväv
de mina gäspningar, tills jag fick tå
rar i ögonen. Det tjänar ingenting 
till, att jag spelar dubbelspel längre. 
Jag har inget sinne för det högtra
vande. Inte "ett dugg. Jag vill se 
"Pengar i tonvis" härnäst. 

— Låt oss gå i morgon kväll då, 
älskade. 

I följe affärs
förändring 

bortslumpas hela lagret av Hattar, Para
dis,Esprit, Äkta Plymer, Fjäderboas, 
Blommor och Band samt allt vad till Mode
branschen hörer. Dessutom Manufaktur-
och Tricotvaror, Färdiga Blusar, Kläd-
ningar och Kjolar, oerhört billigt. 

HILDUR SANDEGREN, 
Tel. 6752. Kungsgatan 10. 

K r ä f t o r  
inkomma nu varje dag i 

Fiskhallen Grönsakstorget 
till blilligaste priser. 

Tel. 5438, 5436. Filial Bazar Alliance 15324 

Verner Magnusson 

Kött= & Fläskaffär 

Bazar Alliance 42—43. Tel. 106 28 

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

BRÄUTIGAMS KONDIT0I,, 
R E K O M M E N D E R A S  *  

Uthyres 
Möbl. och omöbl. rum, dubletter och 

våningar samt affärslokaler. 
Anskaffning av inackordering i goda 

hem. 
Närmare gen. 

i K / FASTIGHETSBYRA 
« r KUM&sgatan -**•G G<DT£ BOPZG 

UTHYRNINGS 
TE.L. 130^0 /5£OÔ 

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

hos 

N. L. Blomberg 

TRÄGÅRDSHALLEN. Tel. 7225. 

Regnkappor 

Paraplyer 

Galoscher 
Bäst — billigast 

A.-B. Carl Johnsson 
KUNQSTORGET 

— Jag trodde, att du aldrig skulle 
vilja gå ut med mig mer. 

— Jo, så gärna som jag vill leva. 
Jag vill höra dig skratta. Du har 
ett så härligt, smittande skratt. Och 
hör du, sätt på dig den där grå si
denklänningen igen, älskling. Du 
är förtjusande i den. 

—• Menar du verkligen det? 
— Ja vet du, Laura, jag tyckte 

själv, att den där Ibsenhistorien var 
gement tråkig. Men jag trodde, att 
du tyckte om den sorten. Jag inbil
lade mig, att du skulle förakta en 
vanlig fars. Uppriktigt sagt, så höll 
jag på att explodera åt "Charlies 
tant", men jag tordes inte. Du för
står, jag ville ha dig! Jag är rädd, 
att jag inte frågar efter dina teorier 
för två styver. 

— Jag har inga, avbröt Laura. 
"Men jag älskar dina ögon och din 

mun och ditt sätt att hålla huvudet 
och din gång och o ! allting hos 
dig! 

—- Vi sympatiserar fullkomligt, 
Basil. Våra naturer är i den full
ständigaste samklang med varandra. 
Ja! Jag vill gifta mig med dig! Du 
har bedårande ögon! Och jag älskar 
din kraftiga haka och ditt lockiga 
hår och din röst och o! allting! 

— Vi äro ett hjärta och en själ! 
mumlade han. 

(Time and Tide.) 

Småbröd och Kakor samt Långedragsbröd 
säljes varje lördag i Smör och Ostaffären 
Bazar Alliance N:r 60. Butiken är vid in
gången från Bazargatan mitt emot Lax 
och Konservaffären N:r 55. 

Tel. 4570 till begge butikerna. 

A. MAGNUSSON. 

Kattan i bondgården, där stadsfa
miljen tillbringar sommaren, har fått 
ungar. En dag ser lilla Margareta 
från staden kattan, på sitt släktes 
vis, taga ungarna i munnen och bära 
dem från ladugården in i köket. 

Anblicken fyller henne både med 
förvåning och vrede och hon utbris
ter med höjt pekfinger: 

— Näh, vet du Lotta, du duger 
verkligen inte till mamma! Du du
ger knappast till pappa! 

En vacke 
fraich hy är allas efterlängtad 
vand daHio-nn _ 8 aa' 

I* 
vi.,4 dagligen deu „ »il. ̂  
"-1 Värj, 

^u. 
och prisade Yvy-tvålen. H 

Det sanna modet är ej ostentativt; 
män, som söka ingiva fruktan, be
visa sig därmed själva vara pultro-
ner. Varför förlita de sig därpå om 
inte därför, att de veta, hur mycket 
den betyder för dem själva. 

Emerson. 

ANNONSERING 

gor €r firma band 

i Göteborg och de 

värtsvertfba land* 

skapen med ctess 
hejdande och, » 

offäJTöhraftiqa 
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ses som oumbärlig vid 
hyns bevarande till högsta yS ̂  

Yvy-tvalen säljes i vaH 
r-

Ystad till Haparanda. affiir 

Aktiebolaget YVY Fabrik«, Is|il 
Ho'e« Ç Pension 

Clara Johanss 

Riks,el. Sr»*" 
_AUm- tel. 24241. 
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ANNONSÙ^ 

medels inköp 

brevlåda. 

L S-g Brevet idareWori 

rat till vederbörande, som ligg 
vid kusten och dörjar vittlfog 

Laura, iMen Laura då! Ko„ 
igen när visdomen blivit tin • 
bättre. 

En hemsökt. Ni finner en läro. 

rik skämtbit i föreliggande nr, 

Det finns något som heter att 
hoppa ur askan i elden. 

Frågvis. Vi honorera naturligt-

vis alla bidrag utom "insändare'. 

En upprörd. Alltför upprört, 

Ellen W—d,, Eyvor, Den vetan

de, L, H,, S. A, Haller ej måttet, 
tyvärr! 

G. G-, L, H,—B,, Rachel, Tack! 
Antages. 

Många insändare av manus bedja 
vi ha någon veckas tålamod med sva

ren. Semestrarne härja svårt bland 

redaktionen och försena gransknings-
arbetet. 

1/ 
stifa lumder 

eksdojmailrang1 

öhaå förtjänst 
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lycka, och hans kloka, öppna an
sikte bar ett uttryck av glad tillför
sikt, när han jämte Lisa tog plats i 
högsätena. Den djupa, högtidliga 
tacksamhet som fyllde honom, gjor
de honom tyst. Men alla de andra 
runtom pratade muntert. Likt sur
ret från en bikupa ljöd det glada 
sorlet ut ur huset, över gården ända 
till de utslitna trappstegen ned till 
Pothoffs källare, och på det nedersta 
trappsteget stod svarta Julia lik en 
stenbild lutad mot den fuktiga väg
gen, med marmorblekt ansikte, och 
vidöppna ögon fulla av kval, och 
kärleken förvandlad i hat. Hon 
lyssnade till den oavbrutna glädje
melodien, hennes lyckas gravsång. 

Fader Lippert fann det snart lång
tråkigt däruppe. Då han proppat i 
sig-så många kakor, att han nästan 
storknade, klev han ned på gården 
för att lufta litet på sig. Ladewisch 
slöt sig genast till honom med den 
förklaring att han icke kunde "för
dra' att där gjordes affär av den 
högtravande apan däruppe". Så fort 
de hunnit förbi baronens trädgård 
tog han svärfadern under armen. 

"Hör du far! Jag vet nå't" 

"Så för tusan? Nå, vad vet du 
då?" 

Lipperts röst var klanglös av lung
sjukdomen och tjock efter de många 
kakorna. 

"Nå't som rör sparbanksboken! — 
Mors nämligen." 

"Va? va? va?, pojke! Har du 
den?" 

"Inte än, men jag tror jag vet nu, 
var gumman har gömt den." 

"Nå, så ta' mej — ta' mej" — 
Lippert slog sig på låret i förtjus
ning. •— "Ja, det vore något, om vi 
bägge kunde få fatt i den — tänk 
då behövde jag inte vara nykter på 
en hel vecka! Men var? — var: 
Var har hon den? 

Ladewisch såg sig om, att bara in
gen lyssnade. 

"I trädgården, i stugan där ute", 
viskade han, "under bänken — där 
—- ljuder det hål tomt. — Ts! Pass 
på ! — Står hon inte och tittar genom 
fönstret? Hon har ögon och öron 
överallt, den gamla skinnkjolen." 

"Har du kravset där?" frågade 
ivrigt Lippert. 

"Inte än. Jag — ja, uppriktigt 
sagt, jag känner mig inte så säker 

ensam, om hon skulle få hum om sa
ken — och hon kan se tvärs igenom 
en bräda — så vore hon i stånd — 
ja, straffe mej Gud! hon vore san
nerligen i stånd till att låta sätta sin 
egen köttslige svärson i finkan. Men 
ser du, svärfar, du är hennes äkta 
man, och har rättighet till din hust
rus pängar. Alltid ! Det är lag och 
förordning. Och därför så tänkte 
jag, om du kommer med och vi hjäl
pas åt att plundra nästet, så kan inte 
själva hin göra oss nå't, och vi kan 
knäppa med fingrarna åt domaren, 
och göra lång näsa åt polisen." 

"Gör' vi också! Gör' vi också! 
—- Lippert var eld och lågor. "Kom 
fort!" 

Men Ladewisch höll tillbaka. "Nä, 
nä, far! Så smort går det inte. Hon 
skulle strax få korn på om vi smiter 
från kalaset, och se'n, söndagsefter
middag, då alla mänskor är' i sina 
trädgårdar! Då skulle vi strax få 
åskådare. På ljusa da'n kan ingen
ting göras. En kväll, far, får det 
vara, när det är mörkt, ingen måne, 
ingen stjärna på himmelen, och inte 
en katt på vägen. Då — då kom
mer jag och hämtar dig, som om vi 

två ville ha' oss en tår hos Pothoffs. 
Och se'n — se'n kniper vi boken." 

"Det är också bra. Pojke, tänk 
bara, den minen ville jag se, när hon, 
snålvargen, inte hittar -sin bok." — 
Och Lippert måste skratta så oerhört 
i sin skadefröjd, att ett hostanfall 
kastade honom hjälplös på bänken 
under valnötsträdet. 

Under tiden hade man dukat av 
kaffebordet däruppe, och nu kommo 
vifiglas fram i stället för kopparna. 
Ett par flaskor vin hade fru Lip
pert länge gömt för ett högtidligt 
tillfälle och något sötsaker fanns 
också. Och så började grannarna 
"titta in". Lisbeth kom med pojken 
vid handen, "ty den lille August gav 
henne ingen ro, förr än han fick 
komma till lekkamraterna", och hon 
stannade och såg med hungriga ögon 
ned i munterhetens högtgående vå
gor. Också baronen kom för att 
lyckönska sin "Lilja". (Namnet var 
för hans privatbruk). Han fick ock
så lov att dricka ett glas vin. Alla 
fingo ett glas, och man skålade för 
de nyförlovade, för mutter Lippert, 
för pappa Wieprandt, för fru Frida, 
Hanseman, och för Pauls framgång. 

När de då inte kunde hitta på flera 
"skålar", så hämtade Otto sitt hand
klaver och började spela: "Du, du 
äger mitt hjärta" och Toreador-sån-
gen ur "Carmen", och så sköt man 
bordet i ett hörn, Otto satte sig där
på på en stol, ty utrymmet vore an
nars för trångt. Stolarna kommo ut 
i trappan, och så dansade man: pol
ka, boston, tvåstep. Fönstren- stodo 
vidöppna, och när musiken ekade vi
da, kom allt vad unga, danslystna 
fötter hette i hela Rosenhof, och dan
sade i rummet, och i förstugan, så 
att bjälkarna i baronens tak knaka
de, och fader Deideles, två hus där
ifrån, såg upp med rynkad panna 
från sina räkenskapsböcker. Nöjet 
varade långt ut på kvällen, och det 
var en fest, som folket i Rosenhof 
ännu länge mindes. 

En gång under aftonen, kommo 
Paul och Lisa tillsammans ut i kö
ket. Där var tomt, ty de minsta 
barnen sovo, och de andra dansade 
med. Han tog hennes hand och 
tryckte den. Han talade stamman
de. Hans hjärta var alltför fullt av 
lycka. 

"Lisa, min egen tös — är du 

nöjd? 
inte? 

Angrar du dig v' erkligen 

och h"1 

yi 

Hennes ögon lyste upp, 0 ^ 
såg på honom varmt och ärligt- • 
leende som nu låg på hennes läpP'^ 

stammade icke från Som1116 

Miller! 
"I lust och nöd, Paul 

hålla tillsammans." — . » 
Och har du mig kär, ^ 

Säg! Ofta tvivlar jag- ^ 
skratta och prata så lugnt m ^ 
dra, när mitt hjärta är så s o ^ 
tungt av idel lycka, att jag 1 

fram ett ord." jäg 
"Hav tålamod", 

måste först lära mig att , n,tt 
J,g ka, aldrig i Uveth.it *;,t 

"hålla kär". Men — det 
Och - jag har dig^är, _ 

."Namns-
Födelsedagsg?' 
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Utlandskrönika i sammandrag. 
Btt tusen åtta hundra barn i vattnet. 

Av E. W. 
Efter oss syndafloden ! 
En bekännelse. Av K v. T.-pennorna. 
De unga. Av Hilda bachs. 
Är kvinnan skyldig att taga sig bra 

ut? 
Diskussion om kvinnliga präster. 

Hägringen. 
Det går framåt. 
En "ridderlig" välkomsthälsning. 
Upprop. 
Öppen fråga till "Den uppriktiga" 

jämte svar. 
I Rosenhof. Koman av Luise Westkirch. 

UtlandsKrönika 

i sammandrag. 

England har under den gångna 
veckan tillställt de franska och bel
giska regeringarna en ny not i ska
deståndsfrågan. Skrivelsen är hållen 
i en icke direkt fientlig, men kylig 
och synnerligen bestämd ton samt 
lämnar det klaraste besked om Eng
lands ställning. 

Engelska regeringen fasthåller, 
förklaras det, vid sina tidigare utta
lade åsikter, nämligen att Tysklands 
betalningsförmåga skall undersökas 
och fastställas av en opartisk inter
nationell kommission, att Ruhrocku
pationen, såsom stridande mot Ver
saillesfreden, är olaglig, att England 
kräver gottgörelse för sina krigsfor
dringar hos de allierade makterna, 
samt att ordnandet av denna deras 
skuld skall ske samtidigt med skade
ståndsfrågans. I noten förklaras vi
dare, att England är villigt att hän-
s juta frågan om Ruhrockupationens 
aglighet till den internationella 
MDstolen i Haag för avgörande samt 

recWa sina krav på Tyskland 
001 de allierade makterna till en 

jima av omkring 14 miljarder 
8® mark, motsvarande värdet av 

p'n fonderade brittiska skulden till 
»renta Sterna, Ju förr Tysklands 

re Vp1 i ordning, desto stör
des! ^ -^6SS k^lningsförmåga och 
till v m^nc're de allierades skuld 
XU1 England. 

betr v + en®e^a n°ten, vilken måste 
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vänner med den tyske fienden och 
avkräver dem gemensamt ett belopp, 
för vilket de äro ansvariga en för 
alla och alla för en. 

Den engelska folkmeningen, till en 
början osäker och vacklande, synes 
allt fastare samla sig om regerin
gens politik. Man har fått situatio
nen klarlagd 'för sig genom av rege
ringen framlagda aktstycken i frå
gan, och vad dessa dokument av di
plomatiska hänsyn måste förtiga rö
rande den franska politiken blottas 
av den antagligen från högre håll in
formerade pressen. Stor uppmärk
samhet väcka artiklar i "Observer" 
och "Manchester Guardian" i vilka 
framhålles, att Frankrike har två 
dolda mål för sin politik: Tysklands 
söndersprängning med franskt besitt
ningstagande av västra Tyskland, 
samt ett förnekande av den franska 
skulden till England. Lyckas den
na politik kommer Frankrike i be
sittning av en rikedom utan like, vil
ken kommer att göra det till Euro
pas behärskande makt både i poli
tiskt och ekonomiskt hänseende. Så
som ägare av Ruhrs kol och Lothrin
gens järn skall Frankrike bli Euro
pas mäktigaste industristat till obot
lig skada för Englands industri och 
handel. 

Detta är ord, som det engelska 
folket förstår och inrättar sig efter! 

I Tyskland har rikskanslären Cu-
no störtats av socialdemokraterna och 
ett nytt kabinett bildats av Strese-
man. Denne som tillhör det natio-
nalliberala partiet (storindustriens 
parti) stöder sig på en koalition av 
alla politiska partier utom yttersta 
högern och yttersta vänstern, d. v. s. 
kommunisterna. Det största infly
tandet inom regeringen äges av so
cialdemokraterna. Det nya kabinet
tet är villigt tillmötesgå massornas 
krav på höjda skatter och andra eko
nomiska föra,nstaltninga,r, men synes 
i utrikespolitiskt hänseende komma 
att följa det förra kabinettets rikt
linjer. Det passiva motståndet kom
mer att med alla till buds stående me
del upprätthållas. 

Under den gångna veckan hava 
upplopp förekommit på skilda plat
ser i Tsykland, varemot den av kom
munisterna planerade storstrejken 
misslyckats. 

Belgien har av Frankrike fått ett 
lån på en halv miljard francs för att 
stödja sin valuta, vilken den senaste 
tiden rutschat utför på ett uppseen
deväckande och, ur belgisk synpunkt 
sett, skrämmande sätt. 

Den irländska upprorsledaren de 
Valera har tagits till fånga. Det fc 
refaller som om han själv önskat 
denna händelse som den bästa avslut
ningen på en hopplös kamp mot den 
irländska fristatsregeringen, vars 
sympatier hos befolkningen äro allt
för stora för att den skulle kunna 

störtas. 

Den interparlaimentariska unio
nens tjuguförsta konferens har öpp
nats i Köpenhamn. Unionen är en 
fredsorganisation med medlemmar 
ur de olika ländernas riksförsamlin
gar. Köpenhamnskonferensen räk
nar 700 deltagare från 30 olika na

tionalrepresentationer. 
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Ett tusen åtta hundra barn 
i vattnet. 
En vacker syn. 

Alla veckans dagar, utom lördag 
och söndag, mellan 9—10 på f. m. 
ses en oändlig skara barn styra ko
san mot Säröbanans station. Man 
skall tydligen ut på landet, därom 
vittna ryggsäckar och unicaboxa-r. 
Många av de äldre barnen knoga på 
små pigga två- eller treåringar. På 
stationen står tåget färdigt att taga 
emot de ungdomliga resenärerna, den 
ena vagnen fylles efter den andra. 
Vid riktigt vackert väder behövas 
ända till 12 vagnar, men så är det 
också mellan 17- och 1800 barn, som 
skola ut att ösa ur naturens hälso
brunnar, vattnet, luften och solen. 

Den riktige göteborgaren, som sät
ter en ära i att ha reda på sitt sam
hälles alla sociala institutioner, vet 
naturligtvis, att barnen skola ut till 
Göteborgs Skolbad, från och med 
denna sommar förlagt till Askim vid 
Säröbanan. Känner han ej till be
nämningen Göteborgs Skolbad, är 
helt säkert "doktor Allards badbarn" 
ett känt begrepp, och det är dessa vi 
har framför oss. Denna form av so-
cial-hygienisk verksamhet, som vitt
nar om människokärlek och samhäl
lelig framsynthet hos sin upphovs
man och som blivit varmt omhuldad 
av Göteborgs stadsfullmäktige, om
sattes i verklighet år 1917, då bör
jan gjordes med 100 barn, som på 
sommarferierna under fem av vec
kans dagar fingo bada och idka fri
luftsliv ute på Långedrag. Det dröj
de ej länge, förrän antalet hade vuxit 
till c:a 700. 

Man insåg emellertid snart nöd
vändigheten av att söka en ännu 
lämpligare badstrand och man fann 
den i Askim. På denna välsignade 
fläck finnes allt, som gör landet till 
ett barnens paradis: en stor, lång
grund badvik med härlig sandbotten, 
en ö, Marholmen, där vattnet är dju
pare och alla "kandidater" och "ma
gistrar" — ty sådana finns det åt
skilliga — kunna få visa och vid
makthålla sin skicklighet i simning 
och dykning, stora ängar, där man 
kan slå kullerbytta, gå på händer, 
kasta boll och göra lekar. — Apro
pos boll efterlyses en välvillig far
bror, eller tant, som vill donera nå
gra stora bollar. -— Vidare finns där 
skog, riktiga träd, där man sätter 
upp hängmattan för de minsta by-
tingarna, som blivit druckna av den 
starka luften. Härliga blankslipade 
berghällar bli fina kälkbackar. Men 
man åker inte efter gammal välkänd 
pojkmetod, här användes en sten som 
kälke. 

Hela badviken vimlar av barn, 
från tvååringar, som utan att blinka 
låta doppa sig av de snälla ordnings-
flickorna, till de allra största, fjor-
tonåringarna. Ögonen glittra i kapp 
med vattnet, solen skiner och bryner 
skinnet och man får alldeles gratis 
ett hälsans harnesk mot vinterns alla 
sjukdomar. A7id 12-tiden rullar en 
stor lastbil fram till paviljongerna. 
Mjölken! Femhundra, ibland åtta
hundra liter utminuteras. I en blink 
ha barnen ställt upp sig i långa led, 

framför vilka tronar en imponerande 
mjölkflaska och en ordningsflicka. 
Minst en halv liter beräknas för var
je barn. Den smakar bra till de med-
havda smörgåsarna. 

Och dagen går alldeles för fort. 
Även om det regnar, vilket ju ibland 
händer. Här söker man alltid få ut 
det bästa av tillvaron. För det sör
jer badbarnens ledarinna och goda 
ängel, fröken Berta Grevillius. Hon 
kan allt: simma, dyka, leka, vara 
doktor och därjämte förvandla denna 
väldiga barnskara till liksom en en
da stor familj, där inom vissa givna 
gränser frihetsprincipen får råda, ett 
oeftergivligt villkor för att barnen 
skola trivas och ha nytta av sitt fri
luftsliv. Att reda sig själv och vid 
behov hjälpa andra är parollen. Ord
ningsflickorna och ordningsgossarna 
arbeta i samma anda som chefen. 
Fröken Grevillius har varit med från 
början och det är att hoppas att 
verksamheten får påräkna hennes 
stora organisationsförmåga och in
siktsfulla ledning även för framti
den. 

Badbarnen komma från stadens 
alla delar. Till stationen få de 
transportera sig på egen bekostnad, 
men sedan inga utgifter. Järnvägs
resan och mjölken sörjer staden för. 
Den har även gjort alla anordningar 
där ute på Askim: anlagt väg till 
badplatsen, uppfört tre paviljonger, 
grävt brunnar och kringgärdat bad
viken. De, läkare och andra fram
synta samhällsmedleminar, som in
tressera sig för rörelsens vidare ut
veckling, se i framtiden Askim för
vandlat till ett friluftsbad med an
ordningar att kunna taga emot sju— 
åtta tusen ungdomar. Utanför Mar
holmen skulle bl. a. byggas bryggor 
och hopptorn för simundervisning. 
Det är att hoppas, att dessa önsknin
gar gå i uppfyllelse. Ty så länge 
det finns stadsbarn, som ej kunna få 
hel sommarvistelse på landet och ef
tersom ej skollovskoloniverksamheten 
kan utvecklas i det oändliga, är den
na form av friluftsliv av största be
tydelse. De pengar, samhället lägger 
ned i. denna verksamhet, bli förvisso 
räntebärande i fortm av förbättrad 
folkhälsa. 

E. W. 

Efter oss syndafloden! 

Sveriges FolKskollärarinne-
förbunds 

sjätte förbundsmöte har i dagarna 
hållits i Göteborg. Utom spörsmål 
fallande inom undervisningens ram 
behandlades även lönefrågan och föl
jande uttalande gjordes: 

Sveriges folkskollärarinneförbund 
vidhåller den åsikten att lika lön för 
manliga och kvinnliga folkskollära
re är den enda lösning av lönefrågan, 
som förbundet godkänner. 

Ellen Keys artikel "Nio år" i fö
regående nummer av Kvinnornas 
Tidning andas den djupaste pessi
mism med hänsyn till det i kvinno
rörelsen inneslutna vackra trosvissa 
hoppet, att kvinnorna, när de skör
dat denna rörelses frukter, rätt till 
kunskap, rätt till arbete och, genom 
rösträtten, ernått medbestämmande
rätt i samhället, skulle sätta in hela 
sin vilja, all sin kraft på att för
bättra förhållandena i världen. 

Hon är icke ensam om denna pes
simism; den återfinnes hos de flesta 
av dem som intagit en ledande ställ
ning inom kvinnorörelsen, liksom 
även hos dem vilka arbeta inom ds 
p olitiska kvinnoorganisationerna. 
Man konstaterar, att kvinnovärlden, 
som helhet betraktad, icke är sam
hälleligt intresserad, icke känner nå
got socialt ansvar, än mindre någon 
förpliktelse att verksamt deltaga i 
samhällsarbetet. 

Företeelsen torde vara internatio
nell — samma uppfattning kommer 
nämligen till synes även i andra län
ders kvinnopress. 

Ett pregnant uttryck för den miss
tro till kvinnornas vilja att i förbätt
rande riktning gripa in i samhälls
utvecklingen, vilken uppstått inom 
deras egna led, utgör en i dagarna 
utkommen bok, "The Lord Cometh!" 
av den kända engelska rösträttsen
tusiasten Christabel Pankhurst. 

Miss P. förklarar sig hava förlo
rat all tro på den kvinnliga rösträt
ten såsom ett hälsomedel för den 
sjuka världen. Hon levde, .säger hon, 
intill 1918 i en atmosfär av illusio
ner, troende att om endast vissa hin
der undanröjdes, särskilt de lagar, 
som utestängde kvinnorna från den 
samhälleliga medbestämmanderätten, 
skulle världen raskt skrida framåt 
mot ljusare, lyckligare tider, känne
tecknade av en god vilja människor
na emellan med samhällelig och in
ternationell fred som det ernådda 
höga målet. 

Denna hennes tro har slocknat. 
Orsakerna till världens iråkade olyc
ka, säger hon, är icke att söka hos 
lagarne, hos institutionerna, hos det 
nationella och internationella maski
neriet utan ligger i själva människo
naturen. Hon synes icke vänta nå
got mer och bättre av den kvinnliga 
naturen än av den manliga. 

Nu återstår frågan: Är misstron 
till kvinnornas världsförbättrande 
vilja och förmåga berättigad? 

Vad kom oss att tro, att kvinnan, 
ul rustad med kunskap, med själv
ständighet och full medborgarrätt, 
skulle tillföra samhällslivet en ny 
god, för utvecklingen och framåt
skridandet värdefull kraft? 

Det var de ädla egenskaper hon 
visat i hemmet som maka och fram
förallt som moder, hennes pliktkäns
la, hennes arbetsamhet, hennes lyc-
koskapande omvårdnad om hemmet, 
hennes gränslösa offervilja mot fa
miljen, hennes outtröttliga omsorg 
om barnens fysiska och moraliska 
fostran. Man såg i henne den bli
vande samhällsmodern, som skulle 
sätta sin vackra särprägel på sam
fundet, ge hemkänsla däråt! 

Det förefaller som om dessa för

hoppningar varit endast illusioner! 
Den osjälviskhet man tillerkänt 

kvinnan ter sig, närmare besedd, som 
förklädd egoism, en egoism som om
sluter henne själv och hennes familj, 
fullständigt isolerande henne från 
samhället, vars öde, när det icke di
rekt och uppenbart återverkar på 
hennes hem, är henne likgiltigt. Ge
neration efter generation har hennes 
intresse varit begränsat till hemmet 
och synes icke hunna nå därutöver. 

Liksom man gjort sig skyldig till 
en missuppfattning med hänsyn till 
kvinnans natur synes en sådan ha 
förefunnits även i fråga om man
nens. Han har, mot vad man velat 
göra gällande, varit den mindre själ
viske av de två! 

Han har med sitt outtröttliga ar
bete upprätthållit hemmet, men hans 
intresse, hans ansvarskänsla, hans 
verksamhetslust hava räckt till även 
för samhället. Det är han som ska
pat dess mäktiga byggnad. Det är 
han som lett dess utveckling, hans 
äro ock de goda institutioner sam
hället innesluter, hans den rättvisa, 
som återfinnes i lagstiftningen, hans 
den barmhärtighet som visats i om
vårdnaden av de åldrige, de fattiga, 
de sjuka, de värnlösa, hans de refor
mer som i någon mån utjämnat klass
motsatserna och stillat den sociala 
oron. 

Bakom denna stpra manliga socia
la kreditpost ligger kanske icke ute
slutande osjälviskhet utan måhända 
även en egoistiskt betonad klokhet, 
men också en sådan klokhet har sitt 
värde. 

En ny fråga framställer sig emel
lertid till besvarande: 

Skall kvinnovärlden allt framgent 
neka att deltaga i samhällsarbetet? 

Helt säkert icke. Den dag är nä
ra då kvinnorna skola ingripa däri 
och söka länka dess utveckling in på 
banor, vilka leda till fredliga, tryg
ga, lyckliga förhållanden. 

Man behöver därvid icke som miss 
Pankhurst och många andra med 
henne nödvändigt förutsätta en all
män religiös pånyttfödelse bland 
kvinnorna, en sinnesförändring, som 
visserligen skulle omskapa världen 
och inleda den utlovade, lyckliga 
tidsperiod som fått namnet "det tu
senåriga riket", men möjligheten av 
en sådan väckelse synes alltför fjär
ran, alltför problematisk för att 
kunna giva fäste åt det brinnande 
hoppet om världens räddning. Man 
kan i stället knyta det till en kraft, 
som redan finns, nämligen den kvinn
liga egoism, .som så stark, så hän
givet verksam och uppoffrande häg
nande sluter sig kring hemmets 
värld. 

Det måste dock snart gå upp för 
kvinnorna, att deras eget, deras 
hems, deras familjs, deras efterkom
mandes öde är oupplösligt förenat 
med samhällets, att samhällets olyc
ka också blir hemmens olycka. 

De senaste årens händelser hava 
i detta hänseende givit oss lärdomar, 
inför vilka eftertanken måste stanna, 
fruktan vakna och en målmedveten 
vilja till samhälleligt räddningsar
bete utlösas. 

ATilken förödelse gick icke ut över 
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