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Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
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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. 
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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  
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till blilligaste priser. 
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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. 
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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/ 
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eksdojmailrang1 
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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 
menj. fS S0In verkligt fredsdoku-

mottàrJ1'*! 6tt synnerligen gott 
> Pöfp !" 0 1 neutrala länderna, 
lien v1 a -f' a,^erna samt även i Ita-
sin åstundan är att få Ay. -i . vlICvll Cl/1 Cv UU 1 

Den fS a k'^sktüd reducerad, 
tiseraj. rc,ns^a Pressen däremot kri-
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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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Vad shall jag göra vid en 

mycKet glänsande hud? 
Använd Wilhelmina Tholins Podona 

Water. Yad skall jag göra vid rynkor 
och slapp hud? Tag Hygienisk pomada 
och Peraley frän Wilhelmina Tholin, An-
siktsmassage, klinik Chalmersgat. 17. tel. 
3934. Eör ekzem köp Wilhelmina Tholins 
Skincream. JFör fräknar, leverfläckar, 
finnar, köp Wilhelmina Tholins vatten 
och pomador. 

hemmen i Ryssland, när detta lands 
samhällsordning störtade samman, 
vilket namnlöst elände hava icke 
kriget och dess följder dragit över 
hemmen i de besegrade länderna! 
Sörja icke miljoner av världens möd
rar sina stupade söner, lida de icke 
kvalfullt med dem som leva stympa
de? Skälver icke marken i alla län
der av den sociala oro, ur vilken re
volutioner framgå, höra vi icke redan 
de hotande förebuden till nya krig, 
vilkas räckvidd icke kan mätas? 

Kan det tänkas att kvinnorna in
för allt detta skola, som hittills skett, 
med ett leende förklara, att de verk
ligen inte äro det minsta samhälle
ligt intresserade, d. v. s. att sam
hällsutvecklingen icke angår dem, att 
de icke gitta ägna de sociala och po
litiska spörsmålen någon uppmärk
samhet, att de icke vilja söka inver
ka på de faktorer, som avgöra sam
hällets öde, inåt och utåt. Ett ja-
kande svar på denna fråga skulle i 
sig innesluta den tanke, som ligger 
i det av en annan tids kvinna fällda 
historiska yttrande som, när tiden 
var mogen, fick sitt svar i franska 
revolutionen : 

"Après nous le déluge!" 
Eftër oss syndafloden! D. v. s. 

Efter vår död må världen förgås! 

En bekännelse. 
Tidningsredaktionerna få många 

brev. Brev med manus, fotografier, 
förfrågningar m. m. 

Det händer också någon gång, 
men sällan, att de få skrivelser från 
läsekretsen angående tidningens in
nehåll. Vanligen präglade av ett ont 
och dåligt humör. 

Till den här tidningen ha under 
dess hittills tillryggalagda, jämfö
relsevis korta liv, kommit många, 
många biljetter från läsekretsen, 
men de ha nästan undantagslöst varit 
vänliga, till stor glädje för redak-
tionsmedlemmarne, som tidigare till
hört dagspressen och som veta hur 
«äldsynta dylika sympatibevis där 
äro. 

Men i en punkt har en del av vår 
läsekrets stått undrande. Varför in
nehåller icke Kv. T. några matre
cept? Föraktar tidningen det speci
fikt kvinnliga arbete som matlagning 
är??? 

Så har det frågats, och nu skola 
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vi svara. Med handen på hjärtat! 
Vi, de fast anställda "pennorna" 

inom Kv. T:s redaktion, ha som förut 
sagts, tidigare tillhört dagspressen. 
Den därinom bergfast grundade, all
mänt gängse uppfattningen är, att 
den kvinnliga delen av mänsklighe
ten är intresserad endast av "Frågor 
och svar" enligt formeln "Kan fru 
Skönhetsvårdsexperten eller någon 
vänlig läsarinna säga mig, hur i all 
världen jag skall få längre ögonfran
sar", samt vidare av kläder, hand
a r b e t e n  s a m t  m a t r e c e p t ,  m a t r e 
cept och återigen matrecept. Se i 
dagspressens lördagsnummer den be
römda "Damernas egen sida". 

Den där uppfattningen, som tog 
sig många skämtsamma 'uttryck från 
våra eljes mycket hyggliga och högt 
värderade manliga kamraters sida, 
föll oss tungt för bröstet, och när vi 
förenades i Kv. T. saimt gjorde upp 
dess program, beslöto vi visa, att 
kvinnorna, när de startade sin egen 
tidning, kunde ge den innehåll utan 
både "Frågor och svar", de senaste 
modenyheterna och matrecepten. 

Att vi undflytt matrecepten har 
också en annan orsak. Vi tro att de 
börja spela en alltför stor roll i hus-
mödrarnes tillvaro, dem själva till 
förfång! 

Låt oss fastslå den av alla helt 
säkert erkända sanningen, att en 
människa äter för att leva och 
inte lever för att äta. Låt oss sedan 
uttala den åsikten att maten skall 
tillerkännas en däremot svarande, 
ingalunda oviktig, men dock ej do
minerande plats i livet. 

I våra dagar, när tjänarinnenöden 
sätter åt så hårt, och än mer med 
hänsyn till framtidens skärpta hot i 
denna riktning, ligger det i husmöd-
rarnes intresse att icke göra matlag
ningen onödigt arbets- och tidskrä
vande. Förenkling torde här vara en 
synnerligen god politik. 

Välsmakande, kraftgivande, i nä-
ringsfysiologiskt hänseende väl av
vägd föda, husmanskost är vad vi 
behöva. 

Husmansik ost betyder för husmo
dern begränsad arbetstid samt be
gränsad arbetskvantitet och för hus
fadern begränsade hushållsutgifter. 

Man känner sig väl tillfreds med 
god husmanskost och man äter just 
så mycket man behöver. 

När husmanskostens "lagom" 
överskrides, och man övergår till läc
kerheter, uppdriver man sin smak 
för bordets njutningar och kraven 
växa. Man frestas även att äta mer 
än vad man behöver. 

Det är ingenting för en mor att 
vara glad över, när hennes barn som 
vuxna gå ut i en värld, där det är ont 
om brödfödan, vana vid en hög diet, 
kräsna och knotande inför inackor
deringshemmets eller näringsställets 
enkla bord. 

Det är ingen heder för en husmor, 
när hennes make vandrar omkring 
med tre svällande valkar i nacken 
och slaganfallet svävande över hu
vudet. 

Det överdrivna intresset för mat
recept är en eftersläng av kristids-
förhållandena. Ni minns den för
färliga kristiden, då vi på grund av 
den kraftlösa födan aldrig kände oss 
mätta och bara tänkte på, talade och 
drömde om mat. 

Det är på tiden, att vi även på 
detta område försöka komma tillba
ka till normala förkrigsförhållan-
den, då maten tjänade till hungerns 
stillande och kroppens upprätthål
lande men icke räknades till livets 
högsta intressen, då de manliga nack-
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Emottager insättningar mot högsta 
gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-
ringsfack. 

Förmedlar köp och försäljning av 
aktier och obligationer. 

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. 

valkarna och bråddöden genom slag
anfall samt den kvinnliga pösande 
enbonpointen voro betydligt sällsyn
tare än nu. 

Detta är nu våra tankar. 
Det skulle vara ofantligt roligt att 

höra vad vår läsekrets har att säga i 
saken. Närmast om den skulle be
trakta en "matspalt" som en verklig 
vinning? 

Vill ni vara älskvärd nog att ge 
oss ett svar? 

Kv. T .-pennorna. 

Är kvinnan skyldig att taga 

sig bra ut? 

Lawntennis-förbundet i England 
har hemställt till de olika förenin
garnas sekreterare, att de vid tävlin
gar, i vilka damer deltaga, icke sko
la utlämna fotografier till den illu
strerade pressen, på det att de fula 
kvinnliga attityderna icke skola 
falla under allmänhetens ögon. 

En engelsk gentleman som livligt 
senterar denna uppmaning skriver: 

"En fotografi kan icke ljuga. De 
ställningar, vilka de kvinnliga ten-
nisspelarne intaga och de besatta rö
relser de utföra äro så himmelsskri
ande, att deras återgivande i pressen 
måste tända blygselns rodnad på de 
avkonterfejade damernas kinder." 

Damerna spela antagligen icke 
tennis för att taga sig bra ut. 

Göra herrarne det? 

Den snälla gamla tanten har ta
git lilla Margareta med sig till lek
saksbutiken för att låta henne välja 
mellan dockorna. 

— Nå lilla stumpan, vad vill da 
nu hälst ha, en pojke eller en flicka? 

Margareta: — Tvillingar! 

De unga. 
Av Hilda Sachs. 

De komma från alla håll, de unga 
flickorna och de "ännu unga" och slå 
sig ned i det lugna sommarpesiona-
tet. De äro bruna och livliga, raska 
och oförfärade. De ha genomvandrat 

Öland från dess sydspets till dess 
nordligaste udde eller klättrat i jämt
landsfjällen, de ha cyklat genom 
skogar och övernattat och hört spök
historier i värmländska herrgårdar. 
Det här är bara en liten eftersläckare 
på semesterns fastare nöjen. 

Vid ett seeländskt havsbad för ett 
par år sen sade en dansk dam till 
mig en gång: "Här komma de, dessa 
unga självförsörjande, och bli glada 
och friska. De skulle inte kunna va
ra här och ge ut sina 12 kr. om da
gen, om inte vi hade levat före dem. 
Men det ana de inte." 

Hon liksom jag unnade av hela 
sitt hjärta de unga deras sommar
glädje, och båda visste vi att det är 
långt ifrån alla som kunna kosta på 
sig en ferieresa ens till halva detta av 
henne nämnda pris. Och inte heller 
önskade hon för sig och de pioniä-
rer, bland vilka hon var en, en tack

samhetens tanke. Sådant, det visste 
hon, kommer långt senare. Nu var 
allting för näia, för nyvunnet för att 
erövringarna skulle märkas. Det var 
endast som det skulle så vara, själv
klara saker — utbildningen, självför
värvet, friheten, rösträtten. 

Ser det inte ut som om 
man måste ha varit med om 
den segslitna kampen för att in
se, att allting inte är bra som 

det är? Långt ifrån trodde de som 
arbetade för rösträtten, att vi kvin
nor därmed skulle vinna allt — det 
var bara de, som inte arbetade med, 
som ansågo sig veta, att förkämparna 

ni* 

lediga stunder 
Fem minuters arbete på Kvällen er

sätter lika många timmars arbete dagen 
därpå. 

Hittills bar man genom bård gnugg« 
ning ocb borstning prässat smutsen ur 
Kläderna - ett utmärkt sätt att slita ut 
både Kläder och Krafter. 

Nu för tiden låter man Kläderna läg
ga i blöt över natten i en Rinsolösning. 
Rinso innehåller så mycKet ren tvål, att 
det verKligen locKar ur smutsen av sig 
själv, utan att förstöra tygets besKaf-
fenbet. 

Rinso är enastående. Det innehåller 
Ingenting som Kan sKada Kläderna eller 
lärgerna. 

KoKning onödig - likaledes hård 
gnuggning. 

SUNLIGHT SÀPTVÂL AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 

jkiwiWit.v»-.... 

litill Mm 

f. Vanligt tvättpulver — Inne
hållande för litet tv&l. 

3. RINSO — innehållande •£ 
mycket tv&l att det bildar 
Ott tv&lgel6. 

Rinso 

'•'••'•••il 

Nadco hemfärger har i dagarna er
hållit tvä guldmedaljer. Den ena i 
Brasilien, den andra i Havanna på 
Cuba. 

Nadco hemfärg är den enda i värl
den som åtnjutit denna hedersbety
gelse. 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

Eleganta manieureiuier 
till fördelaktigaste priser 
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trodde detta. De, som voro med i 
striden, visste alltför väl, att med
borgarrätten var endast en plattform, 
från vilken man bättre kunde för
svara sig och vinna något av allt det 
som återstod. Att det ännu är myc
ket, som måste erövras och som inte 
kan vinnas vår kraft och vår strävan 
förutan, det är detta, som de, vilka 
hållit sig utanför, inte se, och som 
inte heller ses av de unga, som njuta 
av frukterna. 

Och vi ha mycket kvar. 

Vi måste uppnå avskaffandet av 
pensionsförsäkringens orättvisor. Yi 
måste få bort allt som kan kallas 
kvinnolöner; våra danska och norska 
systrar ha redan inom stat och kom
mun hunnit detta mål. Vi måste — 
nej, här är inte meningen att uppräk
na den återstående vägens alla bör
dor! Låt oss hellre stanna vid den 
här sist nämnda, minsta eftertanke 

säger oss, att det är absolut nödvän
digt att nå seger i denna sak för vårt 
medborgerliga anseendes skull nu 
när vi ha medborgarrätt. 

Under rösträttsarbetets dagar gjor
des allt emellanåt den iakttagelsen 
— särskilt allt som tiden led, ty 

under 19 år blir man ju inte yngre — 
att det mest var de något äldre, som 
voro uppe i striden. En ung dam, 
dock så pass långt hunnen i år och 
utbildning att hon kunnat förstå 
bättre, yttrade en gång, att de le
dande hade just inte heller gjort nå
got för att få de unga med. Osökt fal
ler härvid i tankarna en kamp för en 

annan kvinnornas sak, som börjades 
hos oss ett fyrtital år tillbaka i tiden, 
och hur de unga då kommo med. De 
gingo flitigt på möten för att lära, 
de ansågo sig dristiga, när de efter 
en tid gingo fram till de äldre med 
frågan om de "kunde göra något", 
och de voro överlyckliga, när de fin-
go även det ringaste uppdrag att ut
föra. Till belysning kunna vi även 
gärna påminna oss, att en av de kvin
nor, som gjort allra mest för rösträt
ten i vårt land, började på samma 
sätt. Hon stod vid dörren och sålde 
skrifter, innan hon steg till det hög
sta ansvaret, och hennes valspråk var 
hela tiden: "Intet arbete är för 
ringa". 

Den stora frågan, som det nu gäl
ler att lösa, är den : kan det tjäna nå
got till att som det heter söka dra de 
unga till sig? Vi veta att de måste 
vara med, deras ord i saken är ännu 
nödvändigare nu än det var förut, de 
inta ju nu redan från unga âr en helt 

annan ställning i samhället än förr. 
Skola de trots denna nöja sig med de 
gamla olikheterna, som behållas 
kvar? Eller skola vi invänta deras 
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5 VEJVSKT 

som V"1 följa 
dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon_ 

stens och littera

t u r e n s  o m r å d e  

läser man 

n u m e r a  

GÖTEBOROS HANDELS-
OCH SJÖFARTS-TIOIIING 

Association U. S. A samt Bl elive^ 
den - Ve rmittlung, BeHiu 
nationella sammanslutningar nv Ii mter-
liandlande med reDresen/wl 7 b,lomst«-

aro tvâ inter. 
representanter^ ord'en"1^61" 

Genom dessa sammanslutning 
liggores att a nästan vilken nia t °j" 
helst få blommor expedierad , j Som 

ran ti för utförandet. ' ™4« » 

Order mottages för utförandet å ,n 
platser av aii& 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 _ 10355 
Telegram "Vasa" 

är även som badtvål den 
förnämsta. 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

önskan att vara med, deras inneboen

de brinnande övertygelse att saken 

är stor, att det är en heder att få ar

beta för den med denna vördnad och 
värme för ett mål, utan vilka allt 

vad man gör är ringa? 

Vi råkade tala om de åldriga ock 

pensioneringen, då en av de unga 

f jällbestigerskorna yttrade: "Jaså, är 

det för att kvinnorna leva längre, 

som de få mindre, fastän de betala 

lika mycket; jag har aldrig vetat vad 

det var för." 
Skulle det ha tjänat något till att 

upplysa henne vidare, för att söka 

att få henne med? 
Jag måste erkänna: jag försökte 

inte. 
Kilda Sachs. 

Domaren: — Det är femte gången 
som ni står anklagad för grovt över
våld och livsfarlig misshandel. Män
niska, ran ni nödvändigt vill 
sta och .slå er nästa fördärvad, 'a 

gör i alla goda makters nanin detta 
på ett anständigt och hederligt vis 

genom att bli boxare! 
* 

Den snälla damen till det manliga 

välgörenhetsobjéktet: 
— Ni säger, att ni är så förfär

ligt olycklig och har det så e ^ 

digt. Men är det väl sant???• 

ni gift? o B 

— Nääh, goda henneses nåd, ® 

jag har haft lessamheter och 

heter på många andra sätt oc 

Det finns en pendang till denn 

historia: _ Vet nj 
Domaren till vittnet: 

om den anklagade är änka. ^ 
— Nej det är hon visst inte, » 

kars människa! 

Konstflitens Flossamatta 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNlltllllllllllllllinilMIMINIII «WWW*« 

Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt billig' 

Mattan f5r det burgna, välombonade, med kultiverad smak inredda heit»n£. 

IZONSTFLITEN Göteborg 3-

OffentMa/öjcn. 

F o l k t e a t e r n .  

>»: » 
Varje afton kl. 8-10,30 

«öp svenska varor. _ 

^TTlla^reaTern. 

Hemslavinnor. 

övriga dagar kl. 8: 

II 
i  G ö t e b o r g  1  9  2 3 .  
Försumma ej att besöka 

Skandinaviens hitt i l ls 

s t ö r s t a  u t s t ä l l n i n g .  

B i l l i g 3  inkvarteringsmöjligheter 

genom Inkvarteringsbyrån. 

, samband med Utställningen anordnas 

S;te Nordiska Trädgårdsutställningen 
21—30 september. 

För närmare upplysningar tillskriv 

U t s t ä l l n i n g s b y r å n  

Göteborg 5. 

Herr Petterson till sin fru : — Det 

är då själva den och den och den!!! 
Vem tror du har hyrt torparstugan 

lär bredvid??? Jo Blombergs! Och 

jag som sa' till dom, att vi i sommar 

skulle resa till London och Paris ! ! ! 

Är det inte så man kan gå från för

ståndet. Tänk sånt spektakel dom 

ska' göra 
Fru Petterson: — Ingen fara, 

snälla vän! Blombergs sa' till mej 

att dom skalle ligga vid Rivieran i 

sommar. 

Så fordom hänt och ännu händer, 

ja, ny och gammal tid oss visar klart, 

att gott i ont och ont i gott sig 
vänder 

och. smälek, ära städse växla snart. 

Att ej på skatter, segrar, makt och 
länder 

«n mänska lita bör är uppenbart, 

wh ej förtvivla, hur än nöden 
tränger, 

tj'lyckan oupphörligt hjulet svänger. 

Lodovico Ariosto. 

mmm 
/SFAR TAPISSERÎ  
SSU , DETALJ 
Çjfj O. Harang. 11. 1 tr. 

SN1AB5 
Handarbeten för 

skolungdom. 
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VALDEMAR EKEGÅRDH 

Insändarnes spalt. 
Kvinnliga präster. 

III. 

Till Redaktionen av 

Kvinnornas Tidning! 

Undertecknad vore tacksam fa 
plats för nedanstående rader i anled
ning av den artikel angående "Kvin
nas tillträde till prästerlig tjänst"', 
som stod att läsa i Eder ärade tid
ning av den 5 augusti. 

Quelqu'une har helt visst i sitt an
förande uttalat många kvinnors -
även i viss mån mina — tankar rö
rande frågan om kvinnans lämplig
het till att utöva prästerlig tjänst 
och att Quelqu'une själv ej hör till 
dem, som önska se representanter 
för sitt kön bland svenska statens 
prästerskap, kan man snart sluta sig 
till, när man genomläser artikeln. 
Till dessa hör emellertid underteck
nad, som av hela sitt hjärta önskar, 
att den dag snart måtte komma, då 
nutidens andligt och intellektuellt 
högt utvecklade kvinnor bliva i till
fälle att nå den menighet, som i kyr
korna samlas för att hämta andlig 
kraft till sin dagliga gärning. Om 
en kvinna känner kallelse att för
kunna Guds ord, så är det dock ej 
sagt att en diakonissas, församlings
systers eller missionärs kall tillfreds
ställer henne eller lämpar sig för 
hennes läggning och begåvning. Man 
behöver ej hänvisa en anan till att 
bliva sjukvårdare, som känner kal
lelse att ägna sitt liv till sina lidan
de medmänniskors tjänst och vilkens 
begåvning och ekonomi ej hindrar 
honom från att skaffa sig nödiga 
kunskaper för läkarekallet. Jag fin

ner det ej heller mer än rimligt, att 
en.var människa, som äger förutsätt
ningar och känner kallelsen härtill, 
skall ha rätt att helt och odelat ägna 
sig åt prästkallet! Och som jag 
nyss skrev, jag längtar efter den da
gen, da detta sker, ty min tro på 
kvinnan är istor och jag känner, att 
hon just på det andliga området i 
kristendomens tjänst kommer att gö
ra stora insatser — och i hög grad 
behövliga sådana — när blott den 
gamla inrotade misstron mot henne 
såsom andlig ledare och lärare över
vunnits och män ,som kvinnor för
stått att bortse från hennes kropps
liga olikheter med mannen. 

Varför ständigt detta tal om 
kvinnans 'havandeskap? Är detta då 
ett så oöverstigligt hinder? Skall 
moderska/pet bliva en boja vid and
ligt arbete så Väl som vid kropps
ligt? Låtom oss icke tala om blyg
samhet och om kristendomens krav 
på kroppslig renhet, när vi tala om 
havandeskap ! Visserligen håller jag 
med Quelqu'une om, att kvinnan i 
ovannämnda omständighet i de fle
sta fall icke tillfredsställer skön
hetssinnet och ehuru min anständig
hetskänsla knappast skulle såras av 
att se henne framför altaret eller i 
predikstolen, så förstår jag dock, att 
andakten kunde störas betänkligt vid 
hennes åsyn för mera medvetet blyg
samma personligheter. Dock den
na fråga måste naturligtvis lösas 
antingen genom en ändamålsenlig 
kvinnlig prästdräkt eller på annat 
sätt, ty att kvinnan inom en icke allt
för avlägsen framtid kommer att nå 
målet ,för sin 'strävan även i denna 
sak behöver nog icke betvivlas. Så 
må vi säga, att hon strävar av reli
giösa eller av politiska skäl, allt ef
ter behag. Ty att bland dem, som 

H a r  N i  

n å g o t  
att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs Morgonpost 
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker  Ni  

n å g o n  
tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs Morgonpost 
Göteborgs största morgontidning. 

(Med 
ensamrätt för Sverige. Efter

tryck ej tillåtet). 

^ Rosenhof. 
av Luise Westkirch. 

Översättning av _e. 

TT , 37-tton la< iQ 

kv» amarna om hans hals 
ysste honom. 

^ken fn V m^ster Wieprandt 
Soiû tär För de flesta, 
re^an klo Ij0a^e började arbetet 
®0r LirinpJ1? S

n
ex på morgonen, och 

Me, hade ännu ett drygt ar-

^ossalejj k°n hunnit omskapa 
Liksom 1= °n är^ar sovkammare. 

ÖVer denPa stål^jädrar skred Paul 
^raDiför si nf^^t dunkla gården. 
rak och ia& ^lan s^n levnadsväg 
dunder; ^ Utan stenar och av-

aHtsedan V'ig Uppat' som han 
r l ; . s i n n e s f ö r ä n d r i n g  

On -r • 

111 £(5p0 J..-, ""»uesiorandrmg 
1111 billie rr/ "• ï don väS, som Lisa 

8a kans sida. 

Nästan rusig av denna stolta till
försikt steg han uppför de dunkla 
trappstegen till sin bostad. Ljus 
skimrade honom till mötes genom 
sprickorna i hans kammardörr. Ha
de hans värdinna varit så omtänk
sam att redan tända hans lampa? 
Han stötte upp dörren. Rummet var 
icke tomt. I den dunkla bakgrun
den väntade en stor, mörk gestalt. 
— Besök? — Vid denna timme? 

Förundrad stannade han på trös
keln. Då trädde gestalten fram i 
ljusskenet. Paul ville ropa, men lju
det kvävdes i strupen. Var det ett 
spöke? Låg sanning i legenden om 
Satan, som griper den som förskri
vit sig till honom just när denne 
står på lyckans högsta spets? — 
Schack! Schack! — Hans kamrat, 
hans medbrottsling den där osaliga 

natten ! 

Under den stora filthattens djupt 
nedhängande brätte blixtrade ett par 
hånande ögon honom till mötes, och 
det var iden hårda, skarpa stämman, 
som oförgätlig ännu slumrat i hans 
gra, — Om vem påminde denna 

stämma? 

"Stäng dörren, go' vän. Vi ha' 
åtskilligt att tala om." 

Paul gjorde så. 
"Vad — vad vill ni mig?" Och 

så sjödo trots och raseri högt i ho
nom. "Hur kan ni våga att tränga 
hit in? Är ni. inte rädd, att jag kan 
låta arrestera er här på stället?" 

"Därför har jag redan dragit för
sorg", svarade Schack med kallt 
hån. "Ert värdfolk äro ute på natt
arbete. Och för resten talar min 
lilla vän här sitt språk." 

I handen, som Schack drog fram 
ur sin slängkappas djupa veck, såg 
Paul någonting metalliskt blänka, 
och han hörde den torra knäppnin
gen av en undanskjuten säkerhets-

"Alltså tänkte jag vi två kunde 

prata helt gemytligt." 
"Vad vill ni mig?" återtog Paul. 

"Värdesaker äger jag inga. Och ni 
kan väl inte tro, att jag för andra 
gången låter förleda mig av er." 

"Skada! Du var ganska brukbar 
— och ointresserad, alldeles röran
de ointresserad. Men jag förstår 
redan, att du inte har lust. Mätta 
hundar äro lata på jakt. Och du är 

de 
ba 
av 
är 

n rida för ifrågavarande sak, finnas 
som ivra för densamma av en-

it politiska, enbart religiösa eller 
både religiösa och politiska skäl, 

ju uppenbart — och naturligt! 
M' n \i behöva väl därför icke befara 
att få kvinnliga präster av den för
sta kategorien, då vi icke frukta för, 
att våra andliga ledare av det mot
satta könet välja prästkallet av äre-
h »tnad, maktbegär eller fåfänga! 

dag undrar, vad vi skulle finna, 
om vi för omväxlings skull helt opar
tiskt skulle rannsaka även deras 
bevekelsegrunder, som visst icke 
utan hetsighet motsätta sig kvinnor
nas frammarsch på detta område! 
1 ror inte Quelqu'une att även i det 
lägret härskar en blandning av stri
diga känslor — kanske icke så litet 
färgade av rena rama egoismen!? — 
Politik? Ja, Quelqu'une har säkert 
rätt. Här försiggår den gamla kam
pen mellan man och kvinna och ef
tersom det sedan urminnes tider va
rit mannen, som haft övertaget, så 
Inetes det nu, att det är kvinnan, som 
"vill intränga" —- "vill konkurrera" 
med den överlägsne! Men kallar 
man det att vilja konkurrera, att 
kvinnan söker möjligheter även på 
de områden, som mannen med den 
starkares rätt förbehållit sig, så vad 
kallar man då mannens bristande ön
skan att bevilja kvinnan de möjlig
heter, hon eftertrår? Vore mannen 
så absolut överlägsen på detta om
råde, 'äå kunde han för övrigt med 
största lugn taga upp den s. k. kon
kurrensen! 

Intresserad. 

IV. 

Det var med mycket blandade 
känslor jag läste Quelqu'un's — för
låt, Quelqu'une's — inlägg rörande 
ovanstående ämne. Allraförst var 
det medlidande med en fallen fiende, 
en liten smula skadeglädje — "en 
är ju inte mer än människa, fast en 
är fruntimmer", brukar min gamla 
farmor säga — och till sist beundran 
över att det ännu finns en så stark 
tro i Israel. 

Har du åter börjat surra, lilla flu
ga på utvecklingens hjul! Har ej 
alla dina nederlag visat dig hur 
maktlös du är inför utvecklingens 
oemotståndliga framfart — även med 
Paulus' hjälp. Får jag i förbigåen
de göra en fråga? Är det snällt av 
Quelqu'un — ursäkta Quelqu'une — 
eller kanske att jag, som är mycket 
klen i franska språket, finge lov att 
säga du, oss kvinnor emellan? — att 
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konstatera Paulus förlust av 
det tvåtusenåriga imperativet Kvin
nan tige i församlingen. Är 
det inte inkonsekvent att ur hans ar
senal taga detta gamla beprövade va
pen och ersätta det med hans var
ning mot partisinne och fåfänga. För 
övrigt, var det mot kvinnorna Pa
ulus riktade denna varning? Står 
den ej i hans epistel till Titus (kap. 
2: v. 10)? - Och gällde uteslutande 
männen? Som bekant, fingo de ju
diska kvinnorna ej undervisas i la
gen. Ännu en fråga: Var har Quel
qu'une hört eller sett "den frenetiska 
anstormningen" och "monomana 
hets", som av kvinnorna bedrives 
för att komma i besittning av ett 
prästagäll? Alla ideella synpunk
ter fråntagas dem ju och de beskyl
las för att tjäna endast kvinnosak, 
partipolitik och den snöda Mammon. 
Är det rättvist? 

Till sist några allvarsord med an
ledning av Quelqu'une's (jag tror, 
att jag vid nogare eftersinnande ber 
att få säga upp systerskapet) argu
ment om den kvinnliga prästens 
eventuella havandeskap som ett hin
der för utövande av hennes kall. 
Argumentet äger ej nyhetens behag 
— det har anförts (utan framgång!) 
emot gifta kvinnors plats i katedern, 
såväl som i riksdagen, för att ej 
nämna den kvinnliga klockaren, men 
aldrig mot en havande kvinnas ar
bete på åker och äng, inför manliga 
kamraters ögon, eller på verkstaden 
eller fabriken, där hon, tills nödvän
digheten kallar, måste uppehålla ar
betet för de sina. Hon har icke råd 
till "den elementära blygsamheten" 
att "undandraga sig offentlighetens 
blickar". 

För en oren fantasi fins inga grän
ser, icke ens kyrkans helgade mu
rar, det behöver man icke vara ex
pert i kyrkohistoria för att veta. Och 
har kyrkan ej hunnit längre i kristen 

civilisation, än att en kvinnas mo
derskap skall betraktas som en äkam 
och förnedring, framkalla löje eller 
avsmak, så synes mig en civilisato-
risk reform vara av nöden och den 
till hjälp räckta handen borde tack
samt emottagas. 

Det finns en som är större än Pa
ulus och det var Han — Mästaren —-
som bjöd kvinnorna och först till 
dem: "Gån ut i all världen och gören 
människorna till ett folk och lären 
dem hålla allt det jag bjudit Eder." 

Medborgarinna. 

Hägringen. 
Det var en ursprungligen enkel 

man, som föresatte sig att han skulle 
bli så rik, att han, liksom en del an
dra lyckliga människor vilka han 
avundades, skulle kunna ha eget bil
garage och en vinkällare. 

Han Släppte aldrig ur sikte de 
hägrande föremålen, bilgaraget och 
vinkällaren. För att nå fram till 
dem arbetade han hårt år ut och år 
in, försakande allt annat som han 
önskade sig. 

En dag ägde han både bilgaraget 
och vinkällaren, men just då fann 
han sig föranlåten att gå till läka
ren. Denne lade pannan i djupa 
veck och sade: 

— Nåja, så alldeles överhängande 
behöver det ju inte vara. Med ett 
klokt och spartanskt levnadssätt har 
ni måhända någon tid kvar. Någon 
medicin som ger bot finns inte, men 
ni skall taga promenader till fots 
och, kom ihåg, icke en enda droppe 
vin! 

Den har ej lärt livets läxa, som ej 
varje dag övervinner en fruktan. 

Stor utförsäljning av S ömmar-Kvalitéer 
K l ä d n i n g a r ,  B l u s a r ,  J u m p e r s  
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mätt, montör! — Haha! Ett sådant 
skoj ! — Montör i samma fabrik, där 
vi tömde lådan! Storartad uppfin
nare och lycklig fästman därtill. Det 
är verkligen för mycket gott på en 
gång för en människa, och då är det 
bara rätt och billigt att du delar med 
dig litet åt en kamrat, som för när
varande sitter i knipa. Jag skall 
inte vara hård. Bara tvåhundra kro
nor behöver jag." 

"Är ni förryckt, människa? Hur 
skulle det kunna falla mig in, att ge 
er en enda skilling?" 

"Det kommer att falla dig in, all
deles av sig själv. Mycket mer 
skänker du mig, om jag ber därom. 
Jaha! Just så! — Tänk bara på det 
lilla paketet, som du så snällt och 
lydigt bar i handen." 

"Paketet med de gamla tidning
arna?" 

"— Och de vackra avtrycken av 
dina insmorda fingrar på omslaget. 
Just efter de fingrarna är det ju po
lisen har sökt så ivrigt i sin stam
bok. Däri stå de nu inte — än! 
Men lamporna brinna än och om nå
gon vänlig själ skulle visa "gripar

na" på spåret —" 

"Och det kunde ni våga?!" 
"I ett anonymt brev, förstås. Det 

är intet vågstycke, inte för mig. — 
Mina fingrar stå inte avkonterfeja
de på dörr och väggar såväl som på 
det intressanta paketet." 

"Därför — därför var det jag 
skulle bära paketet!" 

"Jag sade dig ju, att jag behövde 
det för ett särskilt skämt. Det var 
just det här skämtet. Ett förbaskat 
bra skämt! Två ord från mig, och 
puts weg äro herr montören och herr 
fätsmannen — och i stället står där 
en tukthusfånge. Svårt inbrott med 
stöld. Det betyder att du får sitta 
inne, och inte alltför kort tid heller." 

Paul var till mods som om mar
ken ryckts undan hans fötter. Allt
så hade hans tunga offer varit för
gäves! Den gamla skulden var icke 
utplånad. Ur det förgångna sträck
te sig hårda, klolika fingrar, grepo 
honom, som ville arbeta sig uppåt, 
och ryckte honom tillbaka i avgrun
den. Han kastade en förtvivlad blick 
på Schack. I dessa glödande ögon, 
i detta ansikte, fullt av kallt hån, 
läste han ingen barmhärtighet. 

Skulle han störta sig över den djä

vulska fienden, strypa honom? Men 
Schack var starkare än han och 
därtill beväpnad. Och även om han 
hade vågat hoppas att övervinna ho
nom, så komme han ju endast att 
hopa ny skuld på den gamla, och 
han kämpade dock för att frigöra 
sig från skuld. Han kunde icke ens 
angiva utprässaren, han visste ju 
icke ens var han bodde. Under lån
ga månader hade han icke ens sett 
honom, och förgäves hade han sökt 
hans namn i adressboken. Intet 
annat blev honom övrigt än att be
tala för att åtminstone vinna tid; 
tid att tänka och överlägga. Så sa
de han tonlöst: 

"Även om jag ville betala er de 
där pängarna så har jag inga två
hundra kronor här." 

Schack skrattade. "Seså, nu ta
lar du förstånd. Sade jag inte, att 
du skulle ta' skeden i vacker hand, 
fastän du i början spelade 'den vilde 
mannen'? — Alltså, jag ger dig en 
frist. Så kamrater emellan, icke 
sant? Och du är ju säker. I mor
gon kväll på slaget elva, kommer du 
till floden bakom Rosenhof. Lång-
sjalar i fickan. Där, som Henkel 
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Vad shall jag göra vid en 
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Använd Wilhelmina Tholins Podona 

Water. Yad skall jag göra vid rynkor 
och slapp hud? Tag Hygienisk pomada 
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3934. Eör ekzem köp Wilhelmina Tholins 
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hemmen i Ryssland, när detta lands 
samhällsordning störtade samman, 
vilket namnlöst elände hava icke 
kriget och dess följder dragit över 
hemmen i de besegrade länderna! 
Sörja icke miljoner av världens möd
rar sina stupade söner, lida de icke 
kvalfullt med dem som leva stympa
de? Skälver icke marken i alla län
der av den sociala oro, ur vilken re
volutioner framgå, höra vi icke redan 
de hotande förebuden till nya krig, 
vilkas räckvidd icke kan mätas? 

Kan det tänkas att kvinnorna in
för allt detta skola, som hittills skett, 
med ett leende förklara, att de verk
ligen inte äro det minsta samhälle
ligt intresserade, d. v. s. att sam
hällsutvecklingen icke angår dem, att 
de icke gitta ägna de sociala och po
litiska spörsmålen någon uppmärk
samhet, att de icke vilja söka inver
ka på de faktorer, som avgöra sam
hällets öde, inåt och utåt. Ett ja-
kande svar på denna fråga skulle i 
sig innesluta den tanke, som ligger 
i det av en annan tids kvinna fällda 
historiska yttrande som, när tiden 
var mogen, fick sitt svar i franska 
revolutionen : 

"Après nous le déluge!" 
Eftër oss syndafloden! D. v. s. 

Efter vår död må världen förgås! 

En bekännelse. 
Tidningsredaktionerna få många 

brev. Brev med manus, fotografier, 
förfrågningar m. m. 

Det händer också någon gång, 
men sällan, att de få skrivelser från 
läsekretsen angående tidningens in
nehåll. Vanligen präglade av ett ont 
och dåligt humör. 

Till den här tidningen ha under 
dess hittills tillryggalagda, jämfö
relsevis korta liv, kommit många, 
många biljetter från läsekretsen, 
men de ha nästan undantagslöst varit 
vänliga, till stor glädje för redak-
tionsmedlemmarne, som tidigare till
hört dagspressen och som veta hur 
«äldsynta dylika sympatibevis där 
äro. 

Men i en punkt har en del av vår 
läsekrets stått undrande. Varför in
nehåller icke Kv. T. några matre
cept? Föraktar tidningen det speci
fikt kvinnliga arbete som matlagning 
är??? 

Så har det frågats, och nu skola 
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vi svara. Med handen på hjärtat! 
Vi, de fast anställda "pennorna" 

inom Kv. T:s redaktion, ha som förut 
sagts, tidigare tillhört dagspressen. 
Den därinom bergfast grundade, all
mänt gängse uppfattningen är, att 
den kvinnliga delen av mänsklighe
ten är intresserad endast av "Frågor 
och svar" enligt formeln "Kan fru 
Skönhetsvårdsexperten eller någon 
vänlig läsarinna säga mig, hur i all 
världen jag skall få längre ögonfran
sar", samt vidare av kläder, hand
a r b e t e n  s a m t  m a t r e c e p t ,  m a t r e 
cept och återigen matrecept. Se i 
dagspressens lördagsnummer den be
römda "Damernas egen sida". 

Den där uppfattningen, som tog 
sig många skämtsamma 'uttryck från 
våra eljes mycket hyggliga och högt 
värderade manliga kamraters sida, 
föll oss tungt för bröstet, och när vi 
förenades i Kv. T. saimt gjorde upp 
dess program, beslöto vi visa, att 
kvinnorna, när de startade sin egen 
tidning, kunde ge den innehåll utan 
både "Frågor och svar", de senaste 
modenyheterna och matrecepten. 

Att vi undflytt matrecepten har 
också en annan orsak. Vi tro att de 
börja spela en alltför stor roll i hus-
mödrarnes tillvaro, dem själva till 
förfång! 

Låt oss fastslå den av alla helt 
säkert erkända sanningen, att en 
människa äter för att leva och 
inte lever för att äta. Låt oss sedan 
uttala den åsikten att maten skall 
tillerkännas en däremot svarande, 
ingalunda oviktig, men dock ej do
minerande plats i livet. 

I våra dagar, när tjänarinnenöden 
sätter åt så hårt, och än mer med 
hänsyn till framtidens skärpta hot i 
denna riktning, ligger det i husmöd-
rarnes intresse att icke göra matlag
ningen onödigt arbets- och tidskrä
vande. Förenkling torde här vara en 
synnerligen god politik. 

Välsmakande, kraftgivande, i nä-
ringsfysiologiskt hänseende väl av
vägd föda, husmanskost är vad vi 
behöva. 

Husmansik ost betyder för husmo
dern begränsad arbetstid samt be
gränsad arbetskvantitet och för hus
fadern begränsade hushållsutgifter. 

Man känner sig väl tillfreds med 
god husmanskost och man äter just 
så mycket man behöver. 

När husmanskostens "lagom" 
överskrides, och man övergår till läc
kerheter, uppdriver man sin smak 
för bordets njutningar och kraven 
växa. Man frestas även att äta mer 
än vad man behöver. 

Det är ingenting för en mor att 
vara glad över, när hennes barn som 
vuxna gå ut i en värld, där det är ont 
om brödfödan, vana vid en hög diet, 
kräsna och knotande inför inackor
deringshemmets eller näringsställets 
enkla bord. 

Det är ingen heder för en husmor, 
när hennes make vandrar omkring 
med tre svällande valkar i nacken 
och slaganfallet svävande över hu
vudet. 

Det överdrivna intresset för mat
recept är en eftersläng av kristids-
förhållandena. Ni minns den för
färliga kristiden, då vi på grund av 
den kraftlösa födan aldrig kände oss 
mätta och bara tänkte på, talade och 
drömde om mat. 

Det är på tiden, att vi även på 
detta område försöka komma tillba
ka till normala förkrigsförhållan-
den, då maten tjänade till hungerns 
stillande och kroppens upprätthål
lande men icke räknades till livets 
högsta intressen, då de manliga nack-
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Emottager insättningar mot högsta 
gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-
ringsfack. 

Förmedlar köp och försäljning av 
aktier och obligationer. 

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. 

valkarna och bråddöden genom slag
anfall samt den kvinnliga pösande 
enbonpointen voro betydligt sällsyn
tare än nu. 

Detta är nu våra tankar. 
Det skulle vara ofantligt roligt att 

höra vad vår läsekrets har att säga i 
saken. Närmast om den skulle be
trakta en "matspalt" som en verklig 
vinning? 

Vill ni vara älskvärd nog att ge 
oss ett svar? 

Kv. T .-pennorna. 

Är kvinnan skyldig att taga 

sig bra ut? 

Lawntennis-förbundet i England 
har hemställt till de olika förenin
garnas sekreterare, att de vid tävlin
gar, i vilka damer deltaga, icke sko
la utlämna fotografier till den illu
strerade pressen, på det att de fula 
kvinnliga attityderna icke skola 
falla under allmänhetens ögon. 

En engelsk gentleman som livligt 
senterar denna uppmaning skriver: 

"En fotografi kan icke ljuga. De 
ställningar, vilka de kvinnliga ten-
nisspelarne intaga och de besatta rö
relser de utföra äro så himmelsskri
ande, att deras återgivande i pressen 
måste tända blygselns rodnad på de 
avkonterfejade damernas kinder." 

Damerna spela antagligen icke 
tennis för att taga sig bra ut. 

Göra herrarne det? 

Den snälla gamla tanten har ta
git lilla Margareta med sig till lek
saksbutiken för att låta henne välja 
mellan dockorna. 

— Nå lilla stumpan, vad vill da 
nu hälst ha, en pojke eller en flicka? 

Margareta: — Tvillingar! 

De unga. 
Av Hilda Sachs. 

De komma från alla håll, de unga 
flickorna och de "ännu unga" och slå 
sig ned i det lugna sommarpesiona-
tet. De äro bruna och livliga, raska 
och oförfärade. De ha genomvandrat 

Öland från dess sydspets till dess 
nordligaste udde eller klättrat i jämt
landsfjällen, de ha cyklat genom 
skogar och övernattat och hört spök
historier i värmländska herrgårdar. 
Det här är bara en liten eftersläckare 
på semesterns fastare nöjen. 

Vid ett seeländskt havsbad för ett 
par år sen sade en dansk dam till 
mig en gång: "Här komma de, dessa 
unga självförsörjande, och bli glada 
och friska. De skulle inte kunna va
ra här och ge ut sina 12 kr. om da
gen, om inte vi hade levat före dem. 
Men det ana de inte." 

Hon liksom jag unnade av hela 
sitt hjärta de unga deras sommar
glädje, och båda visste vi att det är 
långt ifrån alla som kunna kosta på 
sig en ferieresa ens till halva detta av 
henne nämnda pris. Och inte heller 
önskade hon för sig och de pioniä-
rer, bland vilka hon var en, en tack

samhetens tanke. Sådant, det visste 
hon, kommer långt senare. Nu var 
allting för näia, för nyvunnet för att 
erövringarna skulle märkas. Det var 
endast som det skulle så vara, själv
klara saker — utbildningen, självför
värvet, friheten, rösträtten. 

Ser det inte ut som om 
man måste ha varit med om 
den segslitna kampen för att in
se, att allting inte är bra som 

det är? Långt ifrån trodde de som 
arbetade för rösträtten, att vi kvin
nor därmed skulle vinna allt — det 
var bara de, som inte arbetade med, 
som ansågo sig veta, att förkämparna 
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lediga stunder 
Fem minuters arbete på Kvällen er

sätter lika många timmars arbete dagen 
därpå. 

Hittills bar man genom bård gnugg« 
ning ocb borstning prässat smutsen ur 
Kläderna - ett utmärkt sätt att slita ut 
både Kläder och Krafter. 

Nu för tiden låter man Kläderna läg
ga i blöt över natten i en Rinsolösning. 
Rinso innehåller så mycKet ren tvål, att 
det verKligen locKar ur smutsen av sig 
själv, utan att förstöra tygets besKaf-
fenbet. 

Rinso är enastående. Det innehåller 
Ingenting som Kan sKada Kläderna eller 
lärgerna. 

KoKning onödig - likaledes hård 
gnuggning. 

SUNLIGHT SÀPTVÂL AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 
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f. Vanligt tvättpulver — Inne
hållande för litet tv&l. 

3. RINSO — innehållande •£ 
mycket tv&l att det bildar 
Ott tv&lgel6. 

Rinso 
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Nadco hemfärger har i dagarna er
hållit tvä guldmedaljer. Den ena i 
Brasilien, den andra i Havanna på 
Cuba. 

Nadco hemfärg är den enda i värl
den som åtnjutit denna hedersbety
gelse. 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

Eleganta manieureiuier 
till fördelaktigaste priser 
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trodde detta. De, som voro med i 
striden, visste alltför väl, att med
borgarrätten var endast en plattform, 
från vilken man bättre kunde för
svara sig och vinna något av allt det 
som återstod. Att det ännu är myc
ket, som måste erövras och som inte 
kan vinnas vår kraft och vår strävan 
förutan, det är detta, som de, vilka 
hållit sig utanför, inte se, och som 
inte heller ses av de unga, som njuta 
av frukterna. 

Och vi ha mycket kvar. 

Vi måste uppnå avskaffandet av 
pensionsförsäkringens orättvisor. Yi 
måste få bort allt som kan kallas 
kvinnolöner; våra danska och norska 
systrar ha redan inom stat och kom
mun hunnit detta mål. Vi måste — 
nej, här är inte meningen att uppräk
na den återstående vägens alla bör
dor! Låt oss hellre stanna vid den 
här sist nämnda, minsta eftertanke 

säger oss, att det är absolut nödvän
digt att nå seger i denna sak för vårt 
medborgerliga anseendes skull nu 
när vi ha medborgarrätt. 

Under rösträttsarbetets dagar gjor
des allt emellanåt den iakttagelsen 
— särskilt allt som tiden led, ty 

under 19 år blir man ju inte yngre — 
att det mest var de något äldre, som 
voro uppe i striden. En ung dam, 
dock så pass långt hunnen i år och 
utbildning att hon kunnat förstå 
bättre, yttrade en gång, att de le
dande hade just inte heller gjort nå
got för att få de unga med. Osökt fal
ler härvid i tankarna en kamp för en 

annan kvinnornas sak, som börjades 
hos oss ett fyrtital år tillbaka i tiden, 
och hur de unga då kommo med. De 
gingo flitigt på möten för att lära, 
de ansågo sig dristiga, när de efter 
en tid gingo fram till de äldre med 
frågan om de "kunde göra något", 
och de voro överlyckliga, när de fin-
go även det ringaste uppdrag att ut
föra. Till belysning kunna vi även 
gärna påminna oss, att en av de kvin
nor, som gjort allra mest för rösträt
ten i vårt land, började på samma 
sätt. Hon stod vid dörren och sålde 
skrifter, innan hon steg till det hög
sta ansvaret, och hennes valspråk var 
hela tiden: "Intet arbete är för 
ringa". 

Den stora frågan, som det nu gäl
ler att lösa, är den : kan det tjäna nå
got till att som det heter söka dra de 
unga till sig? Vi veta att de måste 
vara med, deras ord i saken är ännu 
nödvändigare nu än det var förut, de 
inta ju nu redan från unga âr en helt 

annan ställning i samhället än förr. 
Skola de trots denna nöja sig med de 
gamla olikheterna, som behållas 
kvar? Eller skola vi invänta deras 
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önskan att vara med, deras inneboen

de brinnande övertygelse att saken 

är stor, att det är en heder att få ar

beta för den med denna vördnad och 
värme för ett mål, utan vilka allt 

vad man gör är ringa? 

Vi råkade tala om de åldriga ock 

pensioneringen, då en av de unga 

f jällbestigerskorna yttrade: "Jaså, är 

det för att kvinnorna leva längre, 

som de få mindre, fastän de betala 

lika mycket; jag har aldrig vetat vad 

det var för." 
Skulle det ha tjänat något till att 

upplysa henne vidare, för att söka 

att få henne med? 
Jag måste erkänna: jag försökte 

inte. 
Kilda Sachs. 

Domaren: — Det är femte gången 
som ni står anklagad för grovt över
våld och livsfarlig misshandel. Män
niska, ran ni nödvändigt vill 
sta och .slå er nästa fördärvad, 'a 

gör i alla goda makters nanin detta 
på ett anständigt och hederligt vis 

genom att bli boxare! 
* 

Den snälla damen till det manliga 

välgörenhetsobjéktet: 
— Ni säger, att ni är så förfär

ligt olycklig och har det så e ^ 

digt. Men är det väl sant???• 

ni gift? o B 

— Nääh, goda henneses nåd, ® 

jag har haft lessamheter och 

heter på många andra sätt oc 

Det finns en pendang till denn 

historia: _ Vet nj 
Domaren till vittnet: 

om den anklagade är änka. ^ 
— Nej det är hon visst inte, » 

kars människa! 
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Herr Petterson till sin fru : — Det 

är då själva den och den och den!!! 
Vem tror du har hyrt torparstugan 

lär bredvid??? Jo Blombergs! Och 

jag som sa' till dom, att vi i sommar 

skulle resa till London och Paris ! ! ! 

Är det inte så man kan gå från för

ståndet. Tänk sånt spektakel dom 

ska' göra 
Fru Petterson: — Ingen fara, 

snälla vän! Blombergs sa' till mej 

att dom skalle ligga vid Rivieran i 

sommar. 

Så fordom hänt och ännu händer, 

ja, ny och gammal tid oss visar klart, 

att gott i ont och ont i gott sig 
vänder 

och. smälek, ära städse växla snart. 

Att ej på skatter, segrar, makt och 
länder 

«n mänska lita bör är uppenbart, 

wh ej förtvivla, hur än nöden 
tränger, 

tj'lyckan oupphörligt hjulet svänger. 

Lodovico Ariosto. 
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Kvinnliga präster. 

III. 

Till Redaktionen av 

Kvinnornas Tidning! 

Undertecknad vore tacksam fa 
plats för nedanstående rader i anled
ning av den artikel angående "Kvin
nas tillträde till prästerlig tjänst"', 
som stod att läsa i Eder ärade tid
ning av den 5 augusti. 

Quelqu'une har helt visst i sitt an
förande uttalat många kvinnors -
även i viss mån mina — tankar rö
rande frågan om kvinnans lämplig
het till att utöva prästerlig tjänst 
och att Quelqu'une själv ej hör till 
dem, som önska se representanter 
för sitt kön bland svenska statens 
prästerskap, kan man snart sluta sig 
till, när man genomläser artikeln. 
Till dessa hör emellertid underteck
nad, som av hela sitt hjärta önskar, 
att den dag snart måtte komma, då 
nutidens andligt och intellektuellt 
högt utvecklade kvinnor bliva i till
fälle att nå den menighet, som i kyr
korna samlas för att hämta andlig 
kraft till sin dagliga gärning. Om 
en kvinna känner kallelse att för
kunna Guds ord, så är det dock ej 
sagt att en diakonissas, församlings
systers eller missionärs kall tillfreds
ställer henne eller lämpar sig för 
hennes läggning och begåvning. Man 
behöver ej hänvisa en anan till att 
bliva sjukvårdare, som känner kal
lelse att ägna sitt liv till sina lidan
de medmänniskors tjänst och vilkens 
begåvning och ekonomi ej hindrar 
honom från att skaffa sig nödiga 
kunskaper för läkarekallet. Jag fin

ner det ej heller mer än rimligt, att 
en.var människa, som äger förutsätt
ningar och känner kallelsen härtill, 
skall ha rätt att helt och odelat ägna 
sig åt prästkallet! Och som jag 
nyss skrev, jag längtar efter den da
gen, da detta sker, ty min tro på 
kvinnan är istor och jag känner, att 
hon just på det andliga området i 
kristendomens tjänst kommer att gö
ra stora insatser — och i hög grad 
behövliga sådana — när blott den 
gamla inrotade misstron mot henne 
såsom andlig ledare och lärare över
vunnits och män ,som kvinnor för
stått att bortse från hennes kropps
liga olikheter med mannen. 

Varför ständigt detta tal om 
kvinnans 'havandeskap? Är detta då 
ett så oöverstigligt hinder? Skall 
moderska/pet bliva en boja vid and
ligt arbete så Väl som vid kropps
ligt? Låtom oss icke tala om blyg
samhet och om kristendomens krav 
på kroppslig renhet, när vi tala om 
havandeskap ! Visserligen håller jag 
med Quelqu'une om, att kvinnan i 
ovannämnda omständighet i de fle
sta fall icke tillfredsställer skön
hetssinnet och ehuru min anständig
hetskänsla knappast skulle såras av 
att se henne framför altaret eller i 
predikstolen, så förstår jag dock, att 
andakten kunde störas betänkligt vid 
hennes åsyn för mera medvetet blyg
samma personligheter. Dock den
na fråga måste naturligtvis lösas 
antingen genom en ändamålsenlig 
kvinnlig prästdräkt eller på annat 
sätt, ty att kvinnan inom en icke allt
för avlägsen framtid kommer att nå 
målet ,för sin 'strävan även i denna 
sak behöver nog icke betvivlas. Så 
må vi säga, att hon strävar av reli
giösa eller av politiska skäl, allt ef
ter behag. Ty att bland dem, som 
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Nästan rusig av denna stolta till
försikt steg han uppför de dunkla 
trappstegen till sin bostad. Ljus 
skimrade honom till mötes genom 
sprickorna i hans kammardörr. Ha
de hans värdinna varit så omtänk
sam att redan tända hans lampa? 
Han stötte upp dörren. Rummet var 
icke tomt. I den dunkla bakgrun
den väntade en stor, mörk gestalt. 
— Besök? — Vid denna timme? 

Förundrad stannade han på trös
keln. Då trädde gestalten fram i 
ljusskenet. Paul ville ropa, men lju
det kvävdes i strupen. Var det ett 
spöke? Låg sanning i legenden om 
Satan, som griper den som förskri
vit sig till honom just när denne 
står på lyckans högsta spets? — 
Schack! Schack! — Hans kamrat, 
hans medbrottsling den där osaliga 

natten ! 

Under den stora filthattens djupt 
nedhängande brätte blixtrade ett par 
hånande ögon honom till mötes, och 
det var iden hårda, skarpa stämman, 
som oförgätlig ännu slumrat i hans 
gra, — Om vem påminde denna 

stämma? 

"Stäng dörren, go' vän. Vi ha' 
åtskilligt att tala om." 

Paul gjorde så. 
"Vad — vad vill ni mig?" Och 

så sjödo trots och raseri högt i ho
nom. "Hur kan ni våga att tränga 
hit in? Är ni. inte rädd, att jag kan 
låta arrestera er här på stället?" 

"Därför har jag redan dragit för
sorg", svarade Schack med kallt 
hån. "Ert värdfolk äro ute på natt
arbete. Och för resten talar min 
lilla vän här sitt språk." 

I handen, som Schack drog fram 
ur sin slängkappas djupa veck, såg 
Paul någonting metalliskt blänka, 
och han hörde den torra knäppnin
gen av en undanskjuten säkerhets-

"Alltså tänkte jag vi två kunde 

prata helt gemytligt." 
"Vad vill ni mig?" återtog Paul. 

"Värdesaker äger jag inga. Och ni 
kan väl inte tro, att jag för andra 
gången låter förleda mig av er." 

"Skada! Du var ganska brukbar 
— och ointresserad, alldeles röran
de ointresserad. Men jag förstår 
redan, att du inte har lust. Mätta 
hundar äro lata på jakt. Och du är 

de 
ba 
av 
är 

n rida för ifrågavarande sak, finnas 
som ivra för densamma av en-

it politiska, enbart religiösa eller 
både religiösa och politiska skäl, 

ju uppenbart — och naturligt! 
M' n \i behöva väl därför icke befara 
att få kvinnliga präster av den för
sta kategorien, då vi icke frukta för, 
att våra andliga ledare av det mot
satta könet välja prästkallet av äre-
h »tnad, maktbegär eller fåfänga! 

dag undrar, vad vi skulle finna, 
om vi för omväxlings skull helt opar
tiskt skulle rannsaka även deras 
bevekelsegrunder, som visst icke 
utan hetsighet motsätta sig kvinnor
nas frammarsch på detta område! 
1 ror inte Quelqu'une att även i det 
lägret härskar en blandning av stri
diga känslor — kanske icke så litet 
färgade av rena rama egoismen!? — 
Politik? Ja, Quelqu'une har säkert 
rätt. Här försiggår den gamla kam
pen mellan man och kvinna och ef
tersom det sedan urminnes tider va
rit mannen, som haft övertaget, så 
Inetes det nu, att det är kvinnan, som 
"vill intränga" —- "vill konkurrera" 
med den överlägsne! Men kallar 
man det att vilja konkurrera, att 
kvinnan söker möjligheter även på 
de områden, som mannen med den 
starkares rätt förbehållit sig, så vad 
kallar man då mannens bristande ön
skan att bevilja kvinnan de möjlig
heter, hon eftertrår? Vore mannen 
så absolut överlägsen på detta om
råde, 'äå kunde han för övrigt med 
största lugn taga upp den s. k. kon
kurrensen! 

Intresserad. 

IV. 

Det var med mycket blandade 
känslor jag läste Quelqu'un's — för
låt, Quelqu'une's — inlägg rörande 
ovanstående ämne. Allraförst var 
det medlidande med en fallen fiende, 
en liten smula skadeglädje — "en 
är ju inte mer än människa, fast en 
är fruntimmer", brukar min gamla 
farmor säga — och till sist beundran 
över att det ännu finns en så stark 
tro i Israel. 

Har du åter börjat surra, lilla flu
ga på utvecklingens hjul! Har ej 
alla dina nederlag visat dig hur 
maktlös du är inför utvecklingens 
oemotståndliga framfart — även med 
Paulus' hjälp. Får jag i förbigåen
de göra en fråga? Är det snällt av 
Quelqu'un — ursäkta Quelqu'une — 
eller kanske att jag, som är mycket 
klen i franska språket, finge lov att 
säga du, oss kvinnor emellan? — att 
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konstatera Paulus förlust av 
det tvåtusenåriga imperativet Kvin
nan tige i församlingen. Är 
det inte inkonsekvent att ur hans ar
senal taga detta gamla beprövade va
pen och ersätta det med hans var
ning mot partisinne och fåfänga. För 
övrigt, var det mot kvinnorna Pa
ulus riktade denna varning? Står 
den ej i hans epistel till Titus (kap. 
2: v. 10)? - Och gällde uteslutande 
männen? Som bekant, fingo de ju
diska kvinnorna ej undervisas i la
gen. Ännu en fråga: Var har Quel
qu'une hört eller sett "den frenetiska 
anstormningen" och "monomana 
hets", som av kvinnorna bedrives 
för att komma i besittning av ett 
prästagäll? Alla ideella synpunk
ter fråntagas dem ju och de beskyl
las för att tjäna endast kvinnosak, 
partipolitik och den snöda Mammon. 
Är det rättvist? 

Till sist några allvarsord med an
ledning av Quelqu'une's (jag tror, 
att jag vid nogare eftersinnande ber 
att få säga upp systerskapet) argu
ment om den kvinnliga prästens 
eventuella havandeskap som ett hin
der för utövande av hennes kall. 
Argumentet äger ej nyhetens behag 
— det har anförts (utan framgång!) 
emot gifta kvinnors plats i katedern, 
såväl som i riksdagen, för att ej 
nämna den kvinnliga klockaren, men 
aldrig mot en havande kvinnas ar
bete på åker och äng, inför manliga 
kamraters ögon, eller på verkstaden 
eller fabriken, där hon, tills nödvän
digheten kallar, måste uppehålla ar
betet för de sina. Hon har icke råd 
till "den elementära blygsamheten" 
att "undandraga sig offentlighetens 
blickar". 

För en oren fantasi fins inga grän
ser, icke ens kyrkans helgade mu
rar, det behöver man icke vara ex
pert i kyrkohistoria för att veta. Och 
har kyrkan ej hunnit längre i kristen 

civilisation, än att en kvinnas mo
derskap skall betraktas som en äkam 
och förnedring, framkalla löje eller 
avsmak, så synes mig en civilisato-
risk reform vara av nöden och den 
till hjälp räckta handen borde tack
samt emottagas. 

Det finns en som är större än Pa
ulus och det var Han — Mästaren —-
som bjöd kvinnorna och först till 
dem: "Gån ut i all världen och gören 
människorna till ett folk och lären 
dem hålla allt det jag bjudit Eder." 

Medborgarinna. 

Hägringen. 
Det var en ursprungligen enkel 

man, som föresatte sig att han skulle 
bli så rik, att han, liksom en del an
dra lyckliga människor vilka han 
avundades, skulle kunna ha eget bil
garage och en vinkällare. 

Han Släppte aldrig ur sikte de 
hägrande föremålen, bilgaraget och 
vinkällaren. För att nå fram till 
dem arbetade han hårt år ut och år 
in, försakande allt annat som han 
önskade sig. 

En dag ägde han både bilgaraget 
och vinkällaren, men just då fann 
han sig föranlåten att gå till läka
ren. Denne lade pannan i djupa 
veck och sade: 

— Nåja, så alldeles överhängande 
behöver det ju inte vara. Med ett 
klokt och spartanskt levnadssätt har 
ni måhända någon tid kvar. Någon 
medicin som ger bot finns inte, men 
ni skall taga promenader till fots 
och, kom ihåg, icke en enda droppe 
vin! 

Den har ej lärt livets läxa, som ej 
varje dag övervinner en fruktan. 

Stor utförsäljning av S ömmar-Kvalitéer 
K l ä d n i n g a r ,  B l u s a r ,  J u m p e r s  
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mätt, montör! — Haha! Ett sådant 
skoj ! — Montör i samma fabrik, där 
vi tömde lådan! Storartad uppfin
nare och lycklig fästman därtill. Det 
är verkligen för mycket gott på en 
gång för en människa, och då är det 
bara rätt och billigt att du delar med 
dig litet åt en kamrat, som för när
varande sitter i knipa. Jag skall 
inte vara hård. Bara tvåhundra kro
nor behöver jag." 

"Är ni förryckt, människa? Hur 
skulle det kunna falla mig in, att ge 
er en enda skilling?" 

"Det kommer att falla dig in, all
deles av sig själv. Mycket mer 
skänker du mig, om jag ber därom. 
Jaha! Just så! — Tänk bara på det 
lilla paketet, som du så snällt och 
lydigt bar i handen." 

"Paketet med de gamla tidning
arna?" 

"— Och de vackra avtrycken av 
dina insmorda fingrar på omslaget. 
Just efter de fingrarna är det ju po
lisen har sökt så ivrigt i sin stam
bok. Däri stå de nu inte — än! 
Men lamporna brinna än och om nå
gon vänlig själ skulle visa "gripar

na" på spåret —" 

"Och det kunde ni våga?!" 
"I ett anonymt brev, förstås. Det 

är intet vågstycke, inte för mig. — 
Mina fingrar stå inte avkonterfeja
de på dörr och väggar såväl som på 
det intressanta paketet." 

"Därför — därför var det jag 
skulle bära paketet!" 

"Jag sade dig ju, att jag behövde 
det för ett särskilt skämt. Det var 
just det här skämtet. Ett förbaskat 
bra skämt! Två ord från mig, och 
puts weg äro herr montören och herr 
fätsmannen — och i stället står där 
en tukthusfånge. Svårt inbrott med 
stöld. Det betyder att du får sitta 
inne, och inte alltför kort tid heller." 

Paul var till mods som om mar
ken ryckts undan hans fötter. Allt
så hade hans tunga offer varit för
gäves! Den gamla skulden var icke 
utplånad. Ur det förgångna sträck
te sig hårda, klolika fingrar, grepo 
honom, som ville arbeta sig uppåt, 
och ryckte honom tillbaka i avgrun
den. Han kastade en förtvivlad blick 
på Schack. I dessa glödande ögon, 
i detta ansikte, fullt av kallt hån, 
läste han ingen barmhärtighet. 

Skulle han störta sig över den djä

vulska fienden, strypa honom? Men 
Schack var starkare än han och 
därtill beväpnad. Och även om han 
hade vågat hoppas att övervinna ho
nom, så komme han ju endast att 
hopa ny skuld på den gamla, och 
han kämpade dock för att frigöra 
sig från skuld. Han kunde icke ens 
angiva utprässaren, han visste ju 
icke ens var han bodde. Under lån
ga månader hade han icke ens sett 
honom, och förgäves hade han sökt 
hans namn i adressboken. Intet 
annat blev honom övrigt än att be
tala för att åtminstone vinna tid; 
tid att tänka och överlägga. Så sa
de han tonlöst: 

"Även om jag ville betala er de 
där pängarna så har jag inga två
hundra kronor här." 

Schack skrattade. "Seså, nu ta
lar du förstånd. Sade jag inte, att 
du skulle ta' skeden i vacker hand, 
fastän du i början spelade 'den vilde 
mannen'? — Alltså, jag ger dig en 
frist. Så kamrater emellan, icke 
sant? Och du är ju säker. I mor
gon kväll på slaget elva, kommer du 
till floden bakom Rosenhof. Lång-
sjalar i fickan. Där, som Henkel 



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

Emilie Pettersons 
Broderiaffär 
(Inneh. A. HÄBSTRÖM) 
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Handarbeten 
av alla slag till billigaste priser. 

Det går framåt. 
Regeringen har meddelat tillstånd 

åt Västerviks, Falu och Hudiksvalls 
läroverk att i gymnasiet intaga 
kvinnliga lärjungar i mån av utrym
me från ooh med instundande höst
termin. 

Årets riksdag biföll, som man tor
de minnas, en av hr Österström 
väckt motion om rätt för kommuner
na att i viss utsträckning införa sam
undervisning vid gymnasierna. 

Skolöverstyrelsen som vid uppre
pade tillfällen uttalat, att erfarenhe
terna i fråga om samundervisningen 
på gymnasiestadiet i stort sett varit 
gynnsamma, har även tillstyrkt 
stadsfullmäktiges i Kalmar, Kri
stianstad och Halmstad ansökningar 
om rätt för kvinnliga lärjungar att 
vinna inträde vid - de allmänna läro
verken i nämnda städer. 

En "ridderlig" 
välkomst

hälsning. 
Överhuvudet för den teosofiska 

broderskapsrörelsen, amerikanskan 
fru Katherine Tingley besöker f. n. 
Sverige och liksom vid det senaste 
besöket har hon rönt ett hänsynslöst 
mottagande av en del av pressen. 

Vår redaktion räknar inga teoso-
fer och ingen har begärt att vi skola 
blanda oss i saken, men vi känna oss 
i rättvisans namn och därför att den 
angripna är en kvinna skyldiga att 
för allmänheten påpeka det otillbör
liga sätt varpå man söker beröva fru 
Tingley hennes heder och goda rykte. 
Man antyder, att fru T., som är 70 
år gammal, skulle ha förlett en gift 
man till otrohet och ådömts att till 
den förfördelade hustrun utbetala 
ett skadestånd av 100,000 dollars. 

Denna version är en fruktansvärd 
förvrängning av fakta. — En d:r 
M'ohn begärde skilsmässa från sin 
hustru och denna beskyllde fru Ting
ley för att ha intalat d:r M. beslu
tet. Vidare hade d:r M., själv teo-
sof, av sin till 300,000 dollars upp
gående förmögenhet donerat 200,000 

"dlotfta urval - fågjfa prêter. 

rfd Shm 'o/mjpon̂  
' jkîînçjforçef ü 

För Sommaren! 
Stort urval av nyinkomna vackra, färgäkta Sommartyger i 

Frotté, Musslin, Gabardin, Folard, Volle, Zefyr och 
Bomullstyg. ~~ GOSSKOSTYMTYGER, 

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

Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
BERTHA ANDERSON 

15 Korsgatan 15 

Kärleken är en stark överdrift 
av skillnaden mellan en viss dyrkad 
person och alla andra. 

Bernhard Shaw. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

dollars till ide av fru Tingley i Point 
Loma upprättade teosofiska institu
tionerna. Fru Mohn, som ansåg, att 
hennes man otillbörligt berövat det 
gemensamma boet en del av dess till
gångar, stämde fru Tingley med be
gäran, att denna skulle åläggas att 
till henne återbetala 100,000 dollars 
av det donerade beloppet. Hon vann 
i underrätten, förlorade i överrätten 
men vann slutligen i högsta domsto
len. 

Detta är processen! 
Sedan kommer turen till fru Ting-

leys anseende. 

Det kan då nämnas, att det fram
för oss ligger ett nummer av den an
sedda tidningen Skånska Aftonbla
det med en däri publicerad i sympa
tiska och erkännsamma ordalag av
fattad helsidesartikel om det teoso
fiska högkvarteret i Point Loma och 
om fru Tingley. 

Vi hava också ett ex. av "The San 
Diego Union" av den 27 sistl. maj, 
som med en 1'ång artikel förebådar 
fröken Elsa Brändströms föreståen
de besök i San Diego och hennes fö
redrag där. Tidningen meddelar, att 
svenske generalkonsuln i Chicago 
Olof Lamm anhållit hos fru Tingley 
att hon ville lämna fröken Bränd
ström sitt stöd ("to sponsor", eg. "gå 
i borgen för"). 

Man måste antaga att generalkon
sul Lamm känt till fru Tingley och 
att han tillerkänt henne både gott an
seende och stort inflytande. 

Det är, apropos den svenska "väl
komsthälsningen" till fru Tingley, 
underligt att bevittna hurusom per
soner, som skriva för en bildad pu
blik, kunna i skydd av trycksvärtan 
rikta sig till en främling med grova 
ärekränkande ord, vilka det skulle 
vara absolut otänkbart att frambära 
muntligen till vederbörande inför ett 
aktningsvärt sällskap. 

UPPROP. 
Stora Teatern vänder sig härmed 

till en vidsträcktare allmänhet, för 
att få bistånd till genomförandet av 
sina konstnärliga planer för spelåret 
1923—24. Teatern kan hänvisa till 
det enstämmiga och oförbehållsam
ma erkännande som kommit den till 
del, och den känner sig av de vunna 
framgångarna förpliktad att allt 
framgent söka bjuda en förfinad och 
ideellt syftande operakonst, som kan 
tillfredsställa alla rimliga krav i mu
sikaliskt, sceniskt ooh dekorativt 
hänseende. 

Bland de verk Teatern finner an
gelägnast att införliva med sin reper
toar, 'äro två av musikdramatikens 
största mästerverk, Mozarts "Figaros 
bröllop" och Wagners "Lohengrin". 
En musikalisk och yttre gestaltning, 
värdig deras inre halt och upphöjda 
karaktär, vill Teatern eftersträva, 
däremot ej prål och slöseri. 

Men Teaterns ordinarie medel räc
ka inte till — lika litet som flertalet 
lyriska teatrars — för de kraftan
strängningar, konstnärligt och eko
nomiskt, vilka det fullgoda framfö
randet av dessa och andra krävande 
verk medföra. Genom att inbjuda 
den musikaliskt och dramatiskt in
tresserade allmänheten att teckna bi
drag till en Stora Teaterns Opera
fond, vill Teatern tillförsäkra sig 
nödvändig förstärkning av sina ma
teriella tillgångar. 

Göteborg den 10 augusti 1923. 

Harald Adelsohn. Gustaf Bergman. 
Gustaf Blom. Erland Erlandsson. 
Axel Fromell. Gösta Göthlin. 
Eduard Hartwig. Malte Jacobsson. 
Sven Johansson. Folke C:son Wend

ling. Axel H. Ågren. 

Teckningslistor finnas tillgängliga 
i Stora Teaterns biljettkontor kl. 10 
—5 e. m., stadens boklådor, banker 
och större affärer etc. 

Vår tid är i många avseenden pa
radoxal. Många unga damer anse 
t. ex. att de för att vara välklädda 
måste ha på sig så litet som möjligt! 

Ett 

es 

t K 0 r t  

från oss 

ar 

en alltid välkommen 

gåva. 

HERM.MEETIi$ AB 

Från Ystad till Haparanda 
användes* 

Y V Y - T V Å L .  
Säljes i varje välsorterad 

parfym- och herrekiperingsaffär. 

Aktiebolaget YVY Fabriken, Ystad. 

•none* 

Kräftor  
inkomma nu varje dag i 

Fiskhallen Grönsakstorget 
till blilligaste priser. 

Tel. 5438, 5436. Filial Bazar Alliance 15324 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

Försäljning av Villor, Fastig
heter och Egendomar, 

gen. 

c£14^^ 
UTHYRNINGS & /  FA5TIGHETSBYRA 

G C> T BOf=i.G 

Öppen fråga till "Den upp
riktiga! 

I n:r 32 av Kvinnornas Tidning 
säger Ni under rubriken "Den man 
som en kvinna är nöjd med", att "det 
gör egentligen detsamma hurudan 
han i övrigt är, bara han ser rätt, 
stavar rätt och inte är så ful, att 
folk vänder sig om efter honom pä 
gatan." 

Då Ni i denna sak väl knappast 
kan göra Eder till tolk för andra 
åsikter än Edra egna och sedan Ni 
sålunda förklarat Eder nöjd med en 
man, utrustad med de av Eder om
nämnda egenskaperna, vore mycket 
intressant få även följande fråga av 
Eder besvarad: "Varför skulle Ni 
taga en sådan individ till Eder 
man?" 

En djupt sårad läsare 
av Kv. T. 

Svar till 
"Den sårade läsaren." 

"Den uppriktigas" uttalande gjor
des i ett datmsällskap, där man dis
kuterade den av Kvinnornas Tidning 
framställda frågan: "Vilka män 
väcka kvinnornas beundran?" Kan
ske var det skämt, kanske allvar. Det 
upptecknades emellertid av en refe-

•I d F  Asklunds 

Bröd 
Det är bäst 

Vanföreanstaltens 
Yrkesskola. 

Tel. 236, 11510. 

Böcker bindas. 
Snickeriarbeten, olika slag. 
Möbler poleras och repareras. 
Strumpor vidstickas. 
Skrädderiarbeten, alla slag, ut= 

föras. 
Billiga priser! 

Arbete hämtas efter tillsägelse pr telefon, 

L. W. Ericsons 
utsökta 

KAFFEBLAUDNIHEAR 
äro alltid av högsta kvalité. 
Redbergsvägen 12. Tel. 4557 

Färska Kräftor. 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

rent i Kv. T. och befordrades till 
trycket med den goda avsikten att 
uppställa det som en kontrast till de 
förut i tidningens spalter gjorda ut
talandena i frågan, särskilt Ebon 
Mrs djupt kända inlägg. 

Det är icke bra för en tidning att 
alltid arbeta med pekpinnen och sä
ga: Detta och detta och detta är det 
rätta! Läsarne torde ledsna på ett 
sådant mästrande. Önskemålet må
ste vara att i livets olika frågor väc
ka den eftertanke, som leder till en 
fri och självständig uppfattning. 
Ett utmärkt medel är då att fram
ställa varierande och, sam i detta fall 
skett, skarpt motsatta synpunkter. 

Med denna förklaring torde "Den 
djupt sårade läsaren" kunna vara 
nöjd. 

A N G B A G E R I  A . B .  

R O S E N L U N D S  

B R Ö D  

Spara tid. — FARD1GKOKTA på 3 MINUTER. Spara bränsle. 

OBS! VÅR HYGIENISKA FÖRPACKNING. 

Uubiirumatöånq^ 
extra kvalité. Pris pr kart. 75 b>B ™ 

Ti,,Ä8t IBrtia 
57 Kungsgat., Göteborg ^ 

Ziwertz' 
ffcde!JSr ögonbryn, hår , ^*1 

minut hos W HovleverantiSr61"' 1 Ä 

Z i w e r t ' z  E f t „  
T .nrPtlshf»ro-crra+o« XT._ P» _ " "•« 

Människan är så ful] 
ser att det är omöjligt att 
tro sluta sig till hennes Ce^ 

1 Mm, '•lcaulay. 

BREVLÅDA. 
Bekymrad. Alldeles riktig ir 

är Ni själv villig att göra nåRot7 
att förbättra världen? TV+ 

-i i. i ar ufa 
nog med att sörja och klaga. 

Frågvis. Se art. "En bekänneV 
i föreliggande n:r. 

L. M. Art. skall komma. 

S. H. De saknade signature^ 
återförväntas snart. Det är somm 
lättjan som kommer deras penni» 
att vila. 

V. B—d. Tack. Med 
kortning. 

någon fe. 

G. L. Fem styoken som läsa Er 
tidning! Det är en god gärning. 
Mycket bättre vore det emellertid 01 

vi finge dem till prenumeranter! 
Kvinnohanden är hårt sluten, men i 
en sådan har det svårt att 
något gott. Säg dem det! 

E. M—g. Yrede förgiftar Modet 
och man kommer längre med ett 
lugnt inlägg. 

E. E—z. Vi tacka, tacka, tacka! 
Frågvis n:r 2. Nej, vi anse natur

ligtvis mannen vara den förnämsta 
skapade varelsen. Näst kvinnan! 

PETERS 

•ù 
" LIN0LEUMMÂGÀ5INET* 

STÄLLER ÖVRIGA IJKUGGAN 

GÖTEBORGS ciu 
LINOLEUM-MAfiASIN 

PETERS, FRANZÉN », C> 
KUNGIHOFL. 

KUNGSPORT5PL.2. TEL1 82.00-5095-W». 

SKANDINAVIENS STÖRSTA SPECIALAFFÄR 
I SIN BRANSCH 

Hrla JVIjölh 
Distribution pa 

Tel. 40781, 4B699 

förtöjer sin båt, ligger en stor sten. 
Under den stenen gömmer du de två 
hundralapparna, och se'n går du hem 
utan att vrida på din topprova. Men 
det säger jag dig, pojke, att om du 
inbillar dig, att du kan dra' mig vid 
näsan och ge "griparna" en vink, så 
bedrar du dig. Jag förstår inget 
skoj, och märker jag något förräderi, 
så ska' jag laga, att där blir en ape
katt mindre i världen. Begriper du? 
Va?" 

"Jag skall komma", lovade Paul, 
"men när jag nu gett er pängarna, 
vem går i borgen för, att ni inte än
då förråder mig?" 

"Mitt sunda förnuft! Du tror 
väl inte, att jag är en sådan fåne, 
att jag slår ihjäl gåsen, som värper 
guldägg! Nä-ä, du är lika säker 
som i Abrahams sköte. Du ska' 
bara i framtiden knoga ihop ett par 
extra pluringar för en stackars kam
rat, så där en tio år framåt, tän
ker jag, tills brottet blir preskribe-
nat. Det kan inte ändras, men du 
tycker ju om att slita och arbeta?" 

Hånskrattande gick han förbi 
Paul ut ur rummet. Wieprandt 
hörde trappstegen knaka under hans 

tunga steg. Ett ögonblick kom det 
över honom ett vansinnigt raseri, och 
frestelsen att ,störta sig över förrä
daren, kämpa med honom på liv och 
död, skrika samman allt folk i Ro-
serihof, och se'n fick det gå med ho
nom som det ville! Men med järn
hård viljekraft tyglade han sig 
själv. Klokhet är mäktigare än 
våld. Han trädde fram till fönsret, 
såg efter den stora, mörka gestalten, 
som rörde sig lik en skugga över 
Rosenhof, något styv och utan bråd
ska. Hon vek av mellan Pothoffs 
källare • och Wieprandtska smedjan 
in i den krokiga gränden, och där
ifrån in i den inre stadens labyrint. 
Vem kunde hitta hans spår där? 

I stum förtvivlan sjönk Paul ned 
på en stol. 

XXI. 

Hemska dagar och nätter följde 
för Paul. Vilja och tanke voro för
lamade efter det skräckfyllda ned
störtandet från lyckans höjd. Han 
hade gått till floden med pängarna 

efter utpressarens befallning i den 
mån- och stjärnlösa natten, skjutit 
in dem under den angivna stenen, 
och sedan hade han gått hem i slö 
lydnad utan att ens vrida på huvu
det. Ingen hade han sett; intet an
nat ljud hördes än det lätta plaskan
det, när vågorna drogo förbi, och 
kvarnhjulens dova slammer på av
stånd. Men Paul visste bestämt att 
i ett av hörnen eller genomgångarna 
i de förfallna murarna hans plågo
ande lurade med revolvern i handen 
och fingret på trycket. — Alltså, han 
måste försöka vinna tid, en kort 
frist för att hämta andan och över
lägga. Snart skulle Schack fordra 
nya summor. Han skulle bli tvun
gen att arbeta för honom som en 
slav, att ge honom varje öre han 
förvärvade. Hans brud, hemmet 
han tänkt skapa, hans hopp om att 
komma fram i världen, allt var för
lorat, nedsjunket i ett träsk. För 
honom fanns för framtiden intet an
nat än träl tjänst åt en slavdrivare, 
dag efter dag, år efter år, utan rast, 
utan ro. Ty hotelsen, som hängde 
över hans huvud, var alltid lika 
verksam. Och vem visste, om det 

ens komme att förslå, med allt vad 
han kunde skrapa samman för att 
mätta blodsugaren. Kanske försök
te han en dag, med detta mäktiga 
vapen i hand, att tvinga Paul in på 
brottets väg för att få större vinst. 
Kosta vad det ville, han måste göra 
sig fri, måste! Ooh om det icke lyc
kades honom, icke snart lyckades 
honom, hur skulle han våga träda 
inför Lisas ögon? Aldrig kunde han 
binda henne, den rena, den stolta, 
vid någon som hotades av tukthuset. 
Det var hans plikt att återgiva hen
ne sitt ord. Men ännu kunde han 
icke besluta sig att erkänna för hen
ne, hur han låtit snärja sig. Där 
måste finnas en annan utväg. 

Han grubblade över detta problem 
under sin verksamhet i fabriken, 
passade icke på sitt arbete utan för
störde det. Ursäktade sig med ett 
starkt illamående, satt hemma och 
grubblade vidare. Lisa undvek han 
så mycket som möjligt. Gick detta 
icke, så visade han sig förströdd och 
uppriven. "Det var en svår sak, han 
hade att tänka ut, en mycket svår 
sak", svarade han på hennes oroliga 
fråga. 

"En ny uppfinning?" sporde hon 
glatt. 

Och han nickade. "Ja, ja! En ny 
uppfinnig!" Ty det gällde i san
ning att uppfinna en räddningsplan. 
Och han tänkte, att om detta lyc
kades honom, så skulle han ge sig 
tillfreds, även om det aldrig mer i 
livet lyckades honom att uppfinna 
något mer. 

Efter långt eftersinnande, kom 
han till den slutsatsen, att hans onde 
ande, liksom andra onda andar, en
dast kunde besvärjas genom att ro
pa honom vid namn; med andra ord 
att han måste veta vem hans pinoan
de var, för att. kunna oskadliggöra 
honom. På nytt övertygade han sig 
om, att namnet "Schack" icke stod 
i adresskalendern; men det var ock
så fallet med en mängd andra indi
vider, vilkas namn återljödo i Pot
hoffs källare. Pothoff själv visste 
ingenting bestämt om mannen. Han 
själv hade sagt sig vara hantlangare. 
Till källaren kom han högst en gång 
i månaden. För resten en sjangtil 
karl, alltid med pangar på fickan 
och Spenderade frikostigt. Tycktes 
också ha rena papper. Satt lugnt 

kvar, när "griparne" någon gaB£ 

slogo ned i källaren. _ 
Och så blev intet annat övrig 

Paul än att gå på lur likt en jäf 
som söker en rävlya. "Vid 
hade han aldrig mött Schac • ^ 

var mannen än hade sitt lSmy^ ^ 
ifall han regelmässigt uföva<L 
inbrytarhantverk, vid vilket 
randt mot sin vilja Instatt ; 

vid nattetid måste han uppe 

på gatorna i staden. A1jtsa .° roBJ 
Paul sin nattro, gjort e ; 
smygande i husens skuggor 
närheten av banker, maga&u ^ ̂  
smeds- och juvelerarebut gc-

möjligen upptäcka den '"1 
stalten i slängkappa, rec ° , efl jgel 

sig fast vid hans hälar ^ ̂  
och osedd 
gömställe. 

(Forts. 

till b®85 

följa honom 

i nästa11 

"Namns- och 
Födelsedags^ 
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UtlandsKröniha 
i sammandrag. 

England har mottagit det franska 
svaret i skadeståndsfrågan, artigt 
till formen men bestämt i tonen. 

Frankrike fasthåll er oryggligt vid 
Versaillestraktaten och räknar med 
ett samlat .skadeståndsbelopp till de 
allierade makterna om c:a 50 miljar
der guldmark, därav för egen del 
26 miljarder, till England 14, till 
Belgien 5 miljarder o. s. v. Noten 
anger förslagsvis de medel, varige
nom betalning skulle kunna vinnas: 
övertagande av tyska statens järnvä
gar, skogar, gruvor och tullinkom
ster, vidare genom monopol av olika 
Jag samt utgivande av obligationer 
®ed säkerhet i tysk egendom, vilka 
skulle kunna belånas i utlandet 
"• 8. v. 

Själva kärnpunkten i det fransk-
engelska meningsutbytet, Ruhrocku-
Pationen, beröres endast i förbigåen-

e' ^enna' fråga-, påpekas det, kom-
®er så småningom att lösas av sig 

V ~~ när Tyskland gäldat sin 
u d (underförstått aldrig), skola 

e Iranska arméerna dragas tillbe-
ia "ån området! 

Ställningen är sålunda fullstän-

I ) .,/ar' ^rankrike är beslutet att 
' '' " Ruhr, under det att det för 

så ^ a.z^ är önskemål att 
skulf e s^er- Ruhrs utrymning 
av 

6 dels återupprättandet 

deln
tl0rma^a' ^ör c*en engelska han-

Tyskl ^1*mma förhållanden i 
stänV an^' C'e^s ^ ännu viktigare 
Ôver^u aV det franska politiska 
värj;)tl^ ' inropa, liksom även av-
ska y• 6- ^ den ^ara :'-ör d-en engel-
Ser sic nindus^en som hotande re-
om R IieU n^Ta ^S®ail(^e framtid, 
^°ftrii]o-1,rS maktiga kollager och 
W;- llka niäktiga järnmalms-
i den 0r, tlIlsanimans befinna sig 

i «T * i,Kta'rie» i-»'-
kiüna ij ar^are m°tsatsförhållande 
''H vara två länder komma 
Svar På fU°ra °Ck man ^nner intet 
Mellan t^' hur denna konflikt 
Dla^er skill T Var^ens väldigaste 
k°mPro'miSsi 

v0mma att lösas. En 
de 0lika önVyn?S icke tänkbar, när 

lig vikt och stå i så avgjord motsats 
till varandra som här är fallet. Med 
godo lämnar Frankrike icke Ruhr, 
och vilka medel förfogar väl Eng
land över för att framtvinga en så
dan reträtt? En vädjan till vapnen? 
De franska tidningarna ha dryftat 
möjligheterna av en väpnad engelsk 
aktion men räknar icke därmed — 
det brittiska väldet är icke tillräck
ligt starkt, framhålles det, icke till
räckligt rustat för ett sådant även
tyr, vilket, om det misslyckades, 
skulle få katastrofala följder. 

Kannstöperier tjäna icke mycket 
till, men man kan ju ändå försöka 
dem. Ruhrfrågan måste lösas, om 
icke Europa skall gå under, den kan 
icke lösas på fredlig väg —• vapnen 
skola fälla utslaget. Det är icke an
tagligt, att England på egen hand 
vågar ett väpnat ingripande, icke 
häller att det för en sådan aktien 
skulle vinna den neutrala världens 
stöd, men däremot är det sannolikt 
att Tyskland reser sig. Det är dot 
land som frågan närmast berör, det 
är det land för vilket dess lösning 
betyder den enda möjliga räddningen 
undan en tillvaro av hopplös för
tvivlan, undan en framtid av det 
mest förpinande slaveri. Denna 
möjlighet är den dag i dag är större 
än den någonsin varit sedan freden 
slöts. Ententen är sprängd. Var
ken England eller Italien har intres
se av att hjälpa Frankrike, vars väx
ande makt i så hög grad oroar dem 
båda. Tyskland behöver icke frukta 
att se dessa nationer återigen sluta 
upp vid arvfiendens sida, det har 
icke häller anledning att alltför myc
ket frukta de fientliga stater enten-
ten skapat i dess rygg, Polen, Tjec
koslovakien och de baltiska rikena, 
vilka alla torde ha nog av sina egna 
inre bekymmer och dessutom känna 
det ryska hotet i sin rygg. Frank
rike räknar med att det tyska folket, 
bringat till förtvivlan som det är, 
skall sönderslita sig självt i inre fej
der, men ingenting talar härför. De 
tyska kommunisternas i dagarna 
gjorda försök att medels storstrejken 
tända inbördeskriget misslyckades. 
Klasshatet slumrar och national
känslan härskar; tyskarne stå för 
första gången sedan kriget skuldra 
vid skuldra som bröder, ooh det brin
nande hat, som förtvivlan fött och 
närer i deras hjärtan, vänder sig icke 
inåt utan utåt mot den gemensamme 
fienden, mot Frankrike, vars järn
hand det tyska folket känner om sin 
hals i ett kvävande struptag. Tysk
land skall resa sig, omgivet av den 
neutrala världens sympatier, måhän
da också, om dess kraftansträngning 
synes äga utsikter att lyckas, med 
engelsk hjälp och det skall skrivas 
ny världshistoria! Man vet icke om 
Tyskland förfogar över dolda makt
medel, men vad man vet är att det 
besjälas av den fruktansvärda, över
mänsklig styrka förlänande despe
ration som tändes, när kampen av
gör liv eller död. 

Allt detta är endast kannstöperier 
och utan egentlig betydelse. De ha 
fötts av den stämning, som vilar över 
världen, förnimbar för oss alla och 
förebådande, som vi ana, väldiga 
skickelsedigra händelser, kanske räd
dande, kanske förgörande. 

Prenumerationspris: 
Helår Kr. 6:—. V2 år Kr. 3: 50 V4 år Kr. 2: —. 
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När bördan blir 
för tung. 

För några dagar sedan lästes i 
pressen nästan samtidigt tre notiser 
om kvinnor här i Sverige, som dödat 
sina barn och tagit — eller försökt 
taga — sitt eget liv. 

Det första fallet var en gift kvin
na, bosatt i Danmark, som dödat sin 
7-årige gosse och sig själv. Motivet: 
"ekonomiska svårigheter"; det andra 
fallet var en hustru i Mölndal som 
försökte döda sina två gossar och sig 
själv. Den ene gassen är död, men 
den andre har tillfrisknat och om 
modern lyder rapporten från sjukhu
set att hon skall föras från detta till 
fängelset för att svara för sitt — 
"brott". Anledningen till detsamma 
antogs vara "obefogad svartsjuka", 
enligt tidningsnotiserna. 

Det tredje fallet, ovillkorligen det 
mest upprörande, är familjedramat i 
Halmstad den 6 dennes, då en moder 
dödade sin 2-åriga gosse och svårt 
sårade sig själv. Polisförhören föl
jande dag ha ej kommit till annat re
sultat, än hastigt påkommande sin
nesförvirring. Allmänna meningen 
synes även vara att endast sinnes
förvirring kan förklara en sådan 
handling som att en god och kärleks
full mor tager sitt barns liv och för
söker taga sitt eget, jämte det barns 
hon bär under sitt hjärta. Kvinnan 
levde under lyckliga familjeförhål
landen, framhålles det, mannen var 
stenarbetare och hade fast arbete; 
även den äldste sonen hade arbete. 
Familjen hade haft åtta barn, av 
vilka sju levde, och det nionde vän
tades. Modern hade ofta, vid olika 
tillfällen, lidit av nervositet, och 
klagat över, att hon kände sig olyck
lig, därför att hon ej orkade med ar
betet som hemmets och de-många bar
nens vård krävde. Läkaren före
skrev sjukhusvård —det var vila och 
ro hon behövde. Men då hon ej kun
de få medtaga de fyra yngsta bar
nen, bad hon att i stället få komma 
till försörjningshemmet, men då 
detta ej kunde omedelbart ordnas, 
utan hon skulle skiljas från dem och 
föras till sjukhuset, begicks den för
tvivlade handlingen. 

"Hennes starka ansvarskänsla" — 
skriver till mig en person som nog-
grannt underrättat sig om förhållan
dena — "stod ej rimlig proportion 
till krafterna, de fysiska eller psyki
ska," 

En liten episod från hennes sista 
dag i hemmet visar hennes kärleks
fulla omtanke i vad som rörde bar
nen. 

Hon hade på morgonen skickat 
dem till familjens kolonistuga och 
givit en av gossarna pengar att köpa 
jordgubbar för att leka kalas med. 
Hon hade 'endast den minsta hemma, 
vid vilken hon, enligt läkarens upp
gift, syntes vara lidelsefullt fästad. 
Så skedde olyckan. 

En av sönerna, som kom hem från 
kolonistugan för att hämta något, 
gjorde den hemska upptäckten. Då 
fadern och de två äldsta gossarna 
besökte henne på sjukhuset, tog hon 
emot maken men avböjde att se sö
nerna, varvid dessa brusto i gråt, 
vilket ytterligare styrker påståendet 

om det goda förhållandet inom fa
miljen. 

Vilket den olyckliga kvinnans 
framtida öde än blir — fängelset el
ler dårhuset — så följer därmed det 
för henne svåraste straffet — skils
mässa från barnen. 

Jag undrar hur en jury av kvin
nor, av mödrar från överbefolkade 
hem och med ett ansiktsuttryck, för
värvat under sysslandet vid spiseln 
och lagningen av de nötta klädes
plaggen, ett uttryck som tydligare än 
alla ord säger sitt tröstlösa: "Det 
räcker inte!" skulle döma i ett sådant 
fall som detta? 

Eller vilken lärdom de skulle 
hämta därav? 

Frigga Carlberg. 

"Det är 
mäns art. H 

Vi läste i en tidning ett uttalande 
i den aktuella frågan om vid en kon
flikt mellan nationer det passiva mot
ståndet eller våld mot våld är den 
rätta metoden: 

"Det ena alternativet är att möta 
våldsverkarna med passivt motstånd, 
att övervinna honom med de kors
lagda armarnas vapen. Det blir en 
i gärningar bevisad idealitet. Det 
andra alternativet lyder: till vapen 
för att hämnas vår smälek, för att 
döda dessa, som skända våra kvinnor 
och skövla våra hem, som svälta våra 
barn och lägga hån till vår skam. Det 
vore kanske ideellt och ädelt att fatta 
posto vid idealismens standar. Men 
varje man skulle fylka sig kring den 
som kallade till strid mot inkräktar
na. Varje man skulle med glädje va
da genom smutsens och hungerns och 
blodsutgjutelsens vedervärdigheter 
för att få hämnd på förtryckarna. 
Låna änglarnas tungor för att prisa 
det passiva motståndets höghet. Alla 
män skola vämjas vid den och störta 
bort i det ögonblick deras öron fånga 
några sträva kommandorop. 

Det är mäns art." 

I valet mellan de uppställda båda 
alternativen, ge läsaren o. läsarinnan 
naturligtvis priset åt det krigiska. 
Han och hon känna bröstet svälla av 
beundran inför det manliga modet, 
den manliga kraften, den manliga 
ridderliga offerviljan och fröjdas 
över att mäns art är sådan. 

Men så kommer en liten tanke 
ilande: 

Vilka äro dessa, som de modiga 
fosterlandsförsvararna gå ut att mö
ta? Vilka äro dessa som till binöje 
i den blodiga vapenleken ha att skän
da kvinnor ooh svälta små barn? Dra
kar, jättar, troll, av helvetet utspyd
da djävlar? 

Ingalunda! Det är en annan na
tions av fosterlandskärlekens och 
tapperhetens gloria omstrålade och i 
det fredliga vardagslivet helt säkert 
präktiga män, rara pappor, snälla 
söner, hyggliga bröder! 

Och om de ridderliga försvararne 
vid värnandet av fädernejorden, 
kvinnorna och barnen lyckas besegra 
den grymme fienden, skola de som en 
självklar sak tränga över gränsen till 

Flickscoutrörelsen. 
Flickscoutrörelsen i Sverige arbe

tar sig framåt, visserligen långsamt 
men säkert. Det finnes ett stort an
tal flickscouter redan, men det finns 
lika många, som skulle vilja bliva 
scouter, om det blott funnes ledare. 
Ledarbristen är för Sveriges Flickors 
Scoutförbund mycket kännbar. Det 
är för att i någon mån söka avhjälpa 
denna brist, som S. F. S. den 2—18 
aug. anordnade en ledarekurs i sam
band med ett instruktionsläger å Sö-
dertuna herrgård i Sörmland. Går
den äges av kammarherre W. von 
Eckermann. Dess läge i en på om
växling så rik natur gör Södertuna 
synnerligen lämpligt till lägerplats 
för flickscouter. 

Som lägerchef fungerade fru Tony 
Isagk-Hörberg, en av flickscoutrö-
relsens allra bästa krafter. Instruk
törer voro dessutom fröken Signe 
Moll, kårchef i Jönköping och frö
ken Elli Neuman, kårchef i Ystad. 

Stora och präktiga lokaler hade 
ställts till vårt förfogande. Scou
ter på läger reda sig mycket bra i 
en lada, men vid en ledarkurs, där 
man skall hinna så otroligt mycket 
på kort tid, är det av stor vikt, att 
man är oberoende av väder och vind. 
På en stor torkvind hade flickorna 
(40 st.) och de blivande ledarna (14 
st.) sitt sovrum, bädd vid bädd ut
efter hela golvet. En minutiös ord
ning måste råda i ett sådant rum, och 
det är helt säkert synnerligen nyttigt 
för flickorna att vänja sig därvid. — 
I slottets ena flygel finnes en stor 
samlingssal, där vi hade korum samt 
föreläsningar o. dyl., då vädret ej 
tillät oss att vara ute. Vidare fanns 
expeditionslokal och ett gästrum. I 
den motsatta flygeln hade vi kök, 
matsal och ett gästrum. Matsalen 
behövde ej användas många gånger, 
ty vädret har varit gynnsamt. Som 
synes ha vi fått stort "husrum", men 
vi ha av grevinnan von Eckermann 
fått något ânnù mera och värdeful
lare —• vi ha fått hjärterum. Vi ha 
fått se en människa, som räcker till 
för allt o. för alla, som tänker på alla, 
som alltid är redo att hjälpa och ord

hans land för att i sin ordning med 
lugnt samvete begå samma nedriga 
gärningar som han nyss, skövla hans 
hem, skända hans kvinnor och svälta 
hans älskade barn. 

Sådan är mäns art — också! 
Vore det icke på tiden att snygga 

upp den en smula? Vore det icke på 
tiden, att det ginge upp för det man
liga förståndet, att det iskulle bli be
tydligt lugnare, bä'ttre och männi-
skovärdigare i världen, om männen i 
stället för att härja som barbarer i 
varandras länder, skända varandras 
kvinnor och svälta ihjäl varandras 
barn beslöte att komma omsams fred
ligt på rättens och förnuftets grund
val? 

I valet mellan glädjen att försva
ras av sina tappra män mot våldsver-
kare eller lyckan att leva i en värld, 
där ett sådant beskydd vore obehöv
ligt skulle kvinnorna otvivelaktigt 
föredraga det sistnämnda alternati
vet. 

Den fundersamma. 

na och som gör det så, så som om det 
vore den enklaste och naturligaste 
sak i världen. 

I regel har följande dagordning 
följts: 6,30 väckning, bad, påkläd-
ning, städning, 7,45—8 gymnastik, 
8,15 korum, 8,30 frukost, bestående 
av gröt och smörgåsar, 9—12 instruk
tioner och praktiska övningar, 12—• 
1,30 bad, 1,30 middag, 2—3 vila, 3— 
4 föredrag och diskussioner för ledar
ne, kl. 4 mellanmål, mjölk och bulle, 
övningar till kl. 7, kvällsvard, var
annan dag välling, varannan cho
klad, tvättning, läggning, kl. 9 af
tonbön och tystnad. 

Ledarnes och flickornas övningar 
ha varit skilda, fastän de hållit på. 
med samima saker. Ledarne skola 
ju lära allt från början, dessutom 
måste ju arbetet läggas på ett annat 
sätt för dem — mera teoretiskt; de 
måste ha grundliga teoretiska in
struktioner. Sveriges Flickors Scout
förbund har nämligen ännu ej haft 
råd att trycka sin instruktionsbok! 

Arbetet har gjorts så omväxlande 
som möjligt. En timme har fru Hör
berg instruerat i kartläsning —- det 
är mycket svårt att rita karttecknen 
rätt. En annan timme har fröken 
Moll givit en lärorik instruktion i 
sjukvård; en förmiddag har använts 
till kartläsning i terräng, en annan 
till iakttagareprov o. s. v. Timmen 
mellan 3—4 har använts till föredrag 
och diskussioner. Då har vår lag 
gåtts igenom punkt för punkt; då 
har det talats om flicksooutrörelsens 
mål och medel, om ledarens ställning 
till hemmen, om scoutrörelsens inver
kan på ungdomen, om patrullsyste
met, om hur man startar en flick-
scoutkår. Ibland ha vi haft "fråge
låda". För den, som börjar, är det 
alltid av betydelse att få de äldres 
råd och stöd och att få höra, hur de 
arbetat sig fram genom mångahanda 
svårigheter. Fru Hörbergs brinnan
de entusiasm för och hennes djupa 
uppfattning av scoutrörelsen drar en 
med, och man blir med eller mot sin 
vilja en ivrig scoutvän. Men hon 
har icke verkat endast med sitt ord 
—• hon är, vad vi mena med en sann 
scout, som vi alla kunna se upp till, 
ett föredöme för oss alla, — Flickor
nas övningar ha letts av "Kvick". 
De flesta ha scoutnamn, -och vi veta 
ej deras riktiga namn. Alla äro vi 
lika klädda och scoutnamnen gör oss 
än mer lika. Jag vet blott, att 
"Kvick" nu är färdig gymnast, och 
att hon har varit med, sen hon var 
liten. Om alla unga flickor vore 
som "vår Kvick", då skulle vi kunna 
se ljust på Sveriges framtid! -—• Vi 
ha ej endast arbetat och talat allvar. 
Då och då har arbetet avbrutits av 
scoutlekar och tävlingar. Varannan 
kväll ha vi haft lägerbål, och då ha 
patrullerna turats om att sköta un
derhållningen utan någon vidare tid 
att förbereda sig och med de få me
del, som stå till buds. Uppfinnings
förmågan är verkligt stor, och skal
deådran har aldrig sinat; ständigt 
har det bjudits på nya lägervisor. -
Många gäster ha vi haft. Till allas 
vår stora glädje ha vi en veckas tid 
fått rå om vår nya chef, fröken Mary 
Lagercrantz. Souschefen i "Det Dan
ske Pigespejdercorps" fröken E. Ha o-. 
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