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engelska mäns och kvinnors hjärnor 
och hjärtan vid 1800-talets mitt, blev 
omplanterat i svensk jordmån, något 
för vilket framför allt Sveriges kvin
nor aldrig kunna vara henne nog 
tacksamma. 

Alla ideella värden befinna sig för 
närvarande i smältdegeln, men hop
pet att ur densamma dock skall 
framgå den nya dag, varom Fredri
ka Bremer siade, det hoppet kan icke 
komma på skam, så länge väster
ländsk kultur består. Och om kvin
norna såsom en samlad och samlande 
makt ännu intet förmå, så må man 
betänka, att de ännu endast stå på 
tröskeln till det nya rike, åt vars er
övring så många av de bästa givit 
de bästa av sina år. Vårtecken sak
nas dock icke. Såsom ett i detta 
sammanhang näraliggande sådant är 
det nog att påminna om, att det var 
en behjärtad rösträttskvinna, dotter 
till en framstående eocialreformator 
just ur Fredrika Bremers engelska 
'bekantskapskrets, som i Sverige 
grundade en avdelning av föreningen 
Rädda Barnen, som efter kriget bil
dats i hennes hemland till räddning 
och hjälp för de forna fiendeländer
nas barn, en gärning, åt vilken Fred
rika Bremer säkert skulle glatts "som 
staren om våren", och varöver var
ken England eller kvinnorna behöva 
skämmas. 

Vän av rättvisa. 

För Sommaren! 
Stort urval av nyinkomna vackra, färg-äkta Sommartyg-er i 
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Att tänka och att känna är att 
leva. 

I. N. Madvig. 

Pristävling. 
II. 

Kan ni sKriva ett bröllops-
telegram? 

Det lär finnas människor, för vil
ka det är den lättaste sak i världen 
att skriva vackra eller kvicka bröl
lopstelegram. 

Det påstås så, men inom vilka ele
gant utstyrda samlingspermar dessa 
telegram hamna vet ingen. Eller har 
ni vid de bröllop, ni antingen som en 
av de lyckliga parterna eller som 
gäst närvarit vid, hört något av des
sa märkliga telegram uppläsas? Ha
va icke tvärtom de hörda nästan un
dantagslöst varit av den visserligen 
välmenande, men fasligt enahanda 
typen: "De hjärtligaste välgångs
önskningar —"Må tomtebolyoka 
hemmet smycka —", "Brudparet 
leve!" etc. Och har ni icke, när ni 
själv satt er ner för att utforma den 
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telegrafiska hälsningen, känt er be
klämmande renons på goda idéer, ori
ginella uppslag, och varma sköna 
ord? 

För att undersöka hur stor förmå
gan att skriva bröllopstelegram är 
bland allmänheten och för att, om 
denna på sina håll verkligen är så 
god som man velat göra troligt, giva 
andra, som sakna denna lyckliga för
måga, goda uppslag för framtiden, 
anordna vi härmed en pristävling, 
vid vilken det gäller att skriva ett 
bröllopstelegram, vackert, originellt 
eller kvickt eller allt detta på en 
gång. 

För det i vårt tycke bästa tele
grammet utbetala vi ett pris av 10 
kr., de därnäst två bästa tillerkännas 
ett andra pris à 5 kr. Ett tredje, 
fjärde och femte pris utbetalas där
jämte och utgöras av presentkort för 
ett halvt på Kvinnornas Tidning, 
räknat från första okt. 

Tävlingsförslagen skola insändas 
till oss före den 4 september och 
åtföljas av den tävlingskupong, som 
återfinnes överst till höger på sista 
sidan av föreliggande n:r. 

De tio bäista telegrammen komma 
att återgivas i tidningen. De tävlan
de få gärna, om de så önska, upp
träda anonymt, men de måste dock ge 
redaktionen sina namn, på det att 
eventuella pris må kunna tillställas 
dem. 

Försök er lycka! 

Höst. 

Det är höst. 
Hösten på en sommar som aldrig 

kommit. 
Därute ängslas träden i det dry

pande rägnvåta landskapet. Nyli
gen har solen för ett par ögonblick 
brutit igenom, men nu jagar plöts
ligt en mörk vältrande molnmassa 
hastigt fram över den igenskyade 
himlen. 

Det går ett orkanhvin genom luf

ten. Träden böjas, skakas, buskar
na prässas samman och slitas isär, 
rägnet skjuter snett i tunga droppar 
ned över landskapet. 

Det susar och prasslar och låter 
stundom, när stormen tar ett duktigt 
tag, som om stora lärvtstycken ska
kades däruppe i rymden. 

Utanför går havet grågult, grönt, 
dunkelblått. Ett rägnmörkt, revat 
segel drar en gammal fiskebåt i 
hamn. Annars icke ett liv! Bara 
vått i vått! Grått i grått! 

Är det höst redan? ! 
— Höst! svarar orkanens vin 

utanför. 

/. A. 

Efter senaste modell. 

Genom dagspressen har i dagarna 
gått referatet om en bekant kvinnlig 
resandes föredrag i Stockholm. Skul
le kvinnlig press efter det här givna 
mönstret referera manliga föreläsa
res föredrag komme det ungefär att 
ta sig ut så här: 

E11 framstående amerikansk före
läsare, mr J. J. Pankhurst, som i da
garna gästat Sverige, höll i söndags 
i Grand Hotels fästvåning i Stock
holm ett föredrag över ämnet: Tin
gens gamla ordning. 

I mr. Pankhursts sällskap befann 
sig en smokingklädd herre, som med 
blomma i knapphålet först framträd
de på estraden och uppläste en del 
dikter ur U. S. A:s litteratur. 

Härpå följde huvudnumret, mr. 
Pankhursts föredrag. Mr. Pankhurst 
är en glansfull representant för ame
rikansk skräddarkonst och lyx. Hans 
eleganta evening-dress, den slipade 
jättediamanten på hans högra lång
finger, hans ovanligt praktfulla, i 
briljanter infattade armbandsur, 
hans monokel och pastilldosa i rena
ste guld, allt ställer honom absolut i 
en klass för sig bland våra utländ
ska celebriteter. Behärskande den 
amerikanska retorikens alla konst
grepp framförde han med livlig mi-
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mik och uttrycksfulla gester sitt fö
redrag. För dem, som förstå engel
ska språket, borde det hela verkat 
medryckande nog. Om själva före
draget är emellertid ingenting sär
skilt att säga. 

Vore det näsvist att undra 
om referenten befann sig bland dem, 
som icke behärskade Albions språk? 

Alla slags 
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Behovs
principen. 

Strängnäs domkapitel avstyrker 
förslaget om kvinnas behörighet att 
inneha prästerlig tjänst och stöder 
sig därvid på det sakförhållandet, 
att det hos allmänheten icke givit 
sig tillkänna något behov av kvinn

liga präster. 

Behovsprincipen är ibland en far
lig princip att åberopa. 

Allmänheten har icke uttalat nå
got behov av kvinnliga präster. 

Det är sant. 
Men ger sig icke i vår rätt grund

ligt avkristnade tid hos allmänheten 
tillkänna ett allt mindre behov av 

präster över huvud taget? 

Denna fråga kan ett uppriktigt 
hjärta, om än med djupt beklagan
de, icke besvara annat än jakande. 

Kyrkan är helt säkert underkun-
nig därom, men faller det henne ens 
för ett ögonblick in att anlägga be-
hovsprinciipen på detta förhållande 
och minska de manliga prästernas 
antal? 

Alldeles säkert icke. 
I depressionstider, och kyrkan be

finner sig otvivelaktigt just nu i en 
nedgångs- och svaghetsperiod, kän
netecknad av ett minskat intresse 
från allmänhetens sida, måste man 
med livfull håg och med hjälp av 
alla till buds stående krafter gripa 
sig an med uppresningsarbetet. Det 
är icke uteslutet, att kyrkan, vars 
tillbakagång inträffat under en ute
slutande manlig regim, skulle för sin 
renässans kunna få ett nytt och vär
defullt krafttillskott i kvinnliga prä
ster. 

Stilett. 

Småbröd och Kakor samt 

Långedragsbröd 
sälj es varje lördag i 

Smör- och Ostaffären Bazar Alliance N:r BO 

Butiken är vid ingången från Bazar-

gatan mitt emot Lax- och Konserv

affären N:r 55. 
Tel. 4570 till begge butikerna. 
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Köp och läs! 
Genom de öppna redaktionsfön

stren tränga tidningspojkens gälla 
rop i ständig upprepning: 

— Köp X-tidningen! Läs om 
mordet och självmordet vid Y-ga-
tan! Lääs om mordet 

Jag slår upp den ifrågavarande 
tidningen, som ligger bland många 
andra på bordet. Med stor kraftig 
sensationell överrubrik och mån
ga underrubriker förklaras vad 
saken gäller: en kvinna har mör
dats av sin svartsjuke fästman, som 
därefter tagit sitt eget liv. 

Men detta meddelande har icke 
synts tillräckligt. Till rubrikerna 
har fogats fyra spalter antagligen 
noggrannt utredande text. 

— iLäs, skriar pojken nere på 
gatan, lääs om mordet 

Nej, varför skall jag göra det? 
Vad har jag för rättighet att blicka 
in i denna stackars kvinnas liv, 
vars hemligheter hon, så länge hon 
levde, bevarade för yttervärlden 
som sin privata egendom, men som 
nu, när hon är död, prisgivas åt 
vem som helst, som vill betala dem 
med den slant en tidning kostar? 
Så länge hon levde var hennes hi
storia fullkomligt likgiltig för all
mänheten, man skulle inte gittat 
höra på den, om den berättats, 
och om den erbjudits till en tid
ning, skulle varje redaktion tillba
kavisat förslaget som en löjlighet. 
Detsamma skulle varit fallet, om 
kvinnan dött av t, ex. lunginflam
mation eller blivit överkörd av en 
bil. Men hon har haft olyckan att 
falla för en annans hand och detta 
bedrövliga förhållande gör henne 
plötsligt till en intressant person
lighet, vars historia man omsorgs
fullt plockar ihop bit för bit genom 
vittnesmål, berättelser och skval
ler för att sedan genom halv- och 
helsideslånga tidningsreferat för
medla till en allmänhet, som kän
ner sig högeligen trakterad. 

Vilka känslor är det som här 
spela in och till vilka tidningspoj-
ken segervisst appellerar med sitt: 
Lääs om mordet!? Äro de goda el
ler onda? Försvarliga eller otill
börliga? Böra de tillfredsställas 
och vidmakthållas eller övervinnas 
och utrotas, undrar 
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Storm. 

Gustaf Byrmans Enta 
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Presentkort. — 

brevlåda. 
•Joar Blå. I nästa n:r hoppas vi 

Alla vänliga insändare av svar ' 

matreceptfrågan! Det var ett verk' 
ligt skyfall av brev. Men aldrig 
har ett skyfall varit mera välkom* 
met, icke ens efter tre månaders ihål
lande sommartorka. Överlyckliga 
tacka vi av allt hjärta och hänvisa 
i fråga om svarens innehåll till eB 

art, i föreliggande n:r. — Nu skall 
ni få se att alla manliga redaktörer 
få som en stöt för bröstet, häpna 
köra fingrarne genom håret och när 
deras fruktansvärda konsternation 
lagt sig, ge order om att matrecept-
spalterna skola försvinna från deras 
blad, vilket givetvis icke var vår me-
ning. 

Insändare av manuskript. Vår tiå 
har den här veckan inte räckt till för 
granskning av manus. Förklaringen 
finna ni i svaret här ovan. Alltså i 
nästa n:r. 
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ker. Och nu — nu var han verkli
gen borta! Som uppslukad av jor
den! — Men en nyckel knarrade, en 
dörr rörde sig sakta — sakta — 

Krypande, glidande tvärs över kål
huvuden, mitt igenom potatisland, 
banade sig Paul väg. Här måste det 
vara! Detta var stugan! Men dör
ren var stängd. Genom det lilla 
fönstret syntes intet ljus. Hade det 
verkligen varit här? 

Paul såg sig om. Stormen hade 
längesen bedarrat. Allt var stilla, 
hans ögon hade vant sig vid mörkret. 
Stugans tak skar i en sned linje mot 
den mörka himlen; slingerbönorna, 
som klättrade kring dörr och fönster, 
rosenbusken här till höger, dess vita 
blommor skimrade matt i natten lik 
spökljus — allt detta hade han be
stämt sett förut! Det var — ja, intet 
tvivel! Det var mor Lipperts stuga! 
-— Och in i denna stuga hade Schack 
flytt. Han hade en nyckel till den 
stugan? 

Liggande på magen, och utan att 
våga lyfta huvudet krälade Paul tum 
för tum bort till rosenbusken, kröp 
ihop bakom den på marken och vän
tade. I stugan rörde sig ingenting. 

Ingenting rörde sig när eller fjärran. 
Från staden hörde man tornuren slå. 
Två ! — Skulle han ha' misstagit sig? 
— Försiktigt kröp han till dörren, 
låg på tröskeln med örat mot stug
väggen och lyssnade. — Intet! — Jo, 
vänta! Något rörde sig lätt, ett skra
pande, som om man ryckte på någon 
möbel. I stugan fanns en människa! 
Fort kröp Paul tillbaka till rosenbu
sken. Skulle han också få ligga där 
på lur i sju dagar och sju nätter, så 
skulle han icke vika förrän Schack 
trädde fram ur den där dörren, och 
han åter kunde hänga sig fast vid 
hans hälar! Nu hade han honom. 
Nu gällde det att hålla ut! 

En timme förgick. Ett blekt 
skimmer i östern förkunnade morgo
nen. Mörk, dödstyst låg stugan. 
Paul greps av oro. Hade Schack 
ändå undkommit? Och det som han 
trodde sig höra därinne, var det bul
tandet i sina egna tinningar eller 
var det nattdjur? — Åter kröp han 
till tröskeln. Åter pressade han örat 
lyssnande mot väggen. Intet skra
pande, intet gående där inne, men om 
febern i hans eget blod icke narrade 
honom, så hörde han jämna andetag. 

— Eller var det hans egna? Han 
höll andan, tills han var rädd att 
kvävas: andetagen fortsatte, alldeles 
regelmässigt, något dämpade genom 
brädväggen. Intet misstag. Något 
levande gömde sig därinne. Och en 
gång måste det komma fram ur sitt 
gömställe. 

Men för honom själv var det tid 
att söka sig bättre skydd. ^Vlörkret 
lyfte reclan något. Med försiktighet 
kravlade han sig till grannstugan. 
Genom grenarne på syrenbusken vid 
dennas hörn hade han utsikt rakt på 
Lipperts-stugan. Tiden tycktes stå 
stilla. 

Det var kort före soluppgången. 
Omgivningen låg i en gråklar, kall 
skymning. Då öppnade sig långsamt 
en liten dörrspringa, denna vidgade 
sig och så slogs dörren upp, och i 
dörröppningen visade sig — ja, vad? 

Rakt ingenting såg man på den 
punkt, där Pauls ögon omedvetel 
sökte en svart mjuk calabreser, men 
djupare ned rörde sig — mycket dju
pare .. . Var det ett barn? En dvärg?» 
Ett djur? I dörrklinkans höjd rör
de sig en brunaktig hatt, mycket sli
ten och blekt av -väder och vind. Den 

satt på ett grånande rödäktigt huvud 
över oproportionerligt breda skuld
ror. En lång arm sträcktes uppåt 
över huvudet, satte nyckeln i låset 
och stängde sorgfälligt och utan hast, 
och så vände sig den gåtlika varelsen. 
Paul såg hans ansikte. Palle var det, 
som på sina korkplattor långsamt 
kröp mot staden! Palle, tiggaren! 
Icke Schack, rövaren! —• Himmel 
och jord tycktes störta samman över 
Paul i övermåttet av hans missräk
ning. Palle, tiggaren, krymplingen, 
som sedan sju år bodde hos fru Lip-
pert, och som *— kanske han varit 
långt borta — blivit trött och över
nattat i stugan, som tillhörde hans 
värdinna? 

Men vart hade Schack tagit vägen? 
Paul hade bestämt sett honom styra 
rakt på stugan. Var tiggaren i kom
plott med inbrottstjuven och skötte 
tjuvgömmat? Men i så fall måste 
ju Schack ännu finnas i stugan! 

Så snart Palles jämmerliga gestalt 
försvunnit bakom koloniträdgårdar
nes buskar, sprang Paul till Lippert-
stugan. Glömsk av all försiktighet 
pressade han ansiktet mot fönsterru
tan och spejade ditin. Morgonljuset 

upplyste rummet in i varenda vinkel. 
Stugan var tom. 

Så 'hade ändå den, som han för
följde, undsluppit honom. I vimlet 
av buskar och häckar, mellan alla de 
små stugorna och bersåerna hade det 
lyckats honom att i nattens dunkel 
sopa igen sina spår, och den motiga 
tillfällighet, som fogat det så, att 
Palle samtidigt låste upp dörren till 
Lipperts stuga hade fört Paul full
ständigt på villospår. 

Hopsjunken av trötthet och nära 
att gråta i vanmäktigt raseri måste 
Paul släpa sig hem. Klockan var 
nära sex. Han hade knappt tid atl 
gjuta kallt vatten över huvud och 
överkropp och att störta ned en kopp 
kaffe, innan ångvisslorna kallade till 
arbete. Hela nattens möda förgäves 
Nej, inte alldeles! Han visste åtmin
stone att Schack hade ett gömställe i 
koloniträdgårdarne, han visste, att 
han måste vänta ut honom där. 

Under tystnad utförde han sitt ar
bete. Det kostade honom stor möda 
att hålla sig vaken. Han ansträngde 
sig till det yttersta för att icke begå 
något fel. Le/mmarne voro styva och 
kändes otympliga, huvudet var tungt 

och värkte, och modlösheten sait pa 
lur i hjärtat. Under frukostrast® 

g i c k  h a n  u t  p å  f a b r i k s g å r d e n  f ö r a  
hämta luft. En grupp arbetare fl 
en annan avdelning stodo där liv 

i samspråk. 
"Det är en skandal med sådan osä

kerhet i staden", hörde Paul en 
dem säga. "En skam föi P0.1 ^ 
Efter den där boven som bröt sig^ 

här i våras, gå de ännu i 
snoka. Det är mycket sällan ce ^ 
kas få tag i en inbrottstjuv. 
natt igen har där varit inbro " 

Flera röster frågade om varantjj; 

"I natt? - V« Of - " 
Paul kom lyssnande närmar 

(Forts, i nästa n: :r.)-
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tillåtess gärna om "Kvin

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

INNEHÅLL. 

Utlandskrönika i sammandrag. 
Berlin just nu. Av fintlr Aimé». 

Mössan. Av Crayon. 
Våra väggar och deras prydande. Av 

ïrida Ericson. 
Snapshots. I spårvagnen. Av Ragna 

Peters. 
Mussolinis tal till världens kvinnor. 

Väckande och erkännsamma ord. 

Avigt Av T. B. 
Göteborgs Teatrar. 

Flyttlasset. 
Mannen, kvinnan, barnet. 
Insändarnes spalt. Två aktuella frågor. 

Av Joar Blå. 
Affärsmannen och gulaschen. 
Kvinnornas Tidnings Pristävling. 
I Rosenhof. Roman av Luise Westkirch. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Det fransk-engelska mellanhavan-
<fet är alltjämt brännpunkten för 
världens intresse. Den senaste vec
kan liar icke i synlig måtto medfört 
vare sig förbättring eller försämring 
i den kritiska situationen. 

Franske ministerpresidenten Poin-
caré har återigen vid ett par offici
ella festligheter under de närvaran
des frenetiska bifall kategoriskt för
klarat, att de franska trupp erna 
komma att kvarstanna i Ruhr, tills 
Tyskland gäldat sin krigsskuld. För
hoppningarna om fransk moderation 
i förhållandet till Tyskland och hän
synstagande till Englands önsknin
gar kunna och böra tydligen defini-
hvt skrinläggas. 

Den belgiska svarsnoten, som un
der den gångna veckan kommit den 
®gelska regeringen tillhanda, har 
®ke häller medfört någon ljusning. 

rivelsen är avfattad i de hjärtliga-
s ordalag och innehåller ett öppet 
® ännande av Belgiens tacksamhets-

u d till det mäktiga öriket, men i 
Jäva den stora uppgörelsefrågan 
ynas de belgiska och franska syn-

terna rätt nära sammanfalla. 
11 engelska prassen knyter sitt 
PP till att det vid närmare efter

åt V.6 m^n^a skall finnas något 
asa neiian raderna i den belg[. 

Fra If11''!011' V^ket av hänsyn till 

vilket l8i!C!Se tan SägaS Öppet' °ch 

mn, .i kal1 kunna leda till ett när-

Oni ®ngland och Belgien. 

^deiT .eilfelska regeringens åt-

fystnad. tTÎi nU råder  ful l is tändiS 
Haj jj• 6 **esta av dess medlem-

"•inistr- a - H' semes^er- Stats-
nisieril 

r?' och utrikesmi-
Kû-1 i Curzon' ""stås båda vid 

1^kanSeati0n,SOrte.r'. 611 tillM" 
ke au .1 e- 111611 omöjligt är ju ic-

in 
lei 

Den tysk 

tid, 

•n y nar spe-
L"b\rytte berättar'att 

1611 sWa mötas. 

oelx t> • " ^ att Bald-
n oi,.i0mCar® ^nom den närmaste 

*a ^rtvivM rCger^ngen gör fortsat-
^öga re(jaC 8 austrängningar för att 
Serna likJ1 1 koPPlösa riksfinan-
lade Penn"1 ln0m hela ,det tilltrass-
att lycka« lngVäSendet- Utsikterna 

Hed hJ ynaS minimala. 
Lienen'iy\ti11 den inre spända 

û '0cl1 möjligheten av en 

fascistisk revolt har det väckt ett 
visst uppseende, att Hindenburg, Lu-
dendorff, ledaren för den upplösta, 
men alltjämt befintliga nationella 
organisationen Orgesch samt finans
fursten Stinnes 'sammanträffat i 
München. Den socialdemokratiska 
pressen vädrar i sammankomsten en 
förestående kupp mot republiken. 

Upp-roret i spanska Marocko har 
antagit en ondartad karaktär och 
påkallar omfattande spanska militä
ra undertryckningsåtgärder. Maroc
ko är en rätt värdelös besittning, och 
det spanska folket är obenäget att 
för endast prestigens skull offra sina 
söner och sitt guld. 

I Irland har riksdagsval ägt rum. 
Det antages, att det nuvarande rege
ringspartiet, det som på sin tid un
dertecknade överenskommelsen med 
England om fristaten Irlands upp
rättande och om dess anslutning till 
England i utrikespolitiskt hänseen
de, segrat över sinnfeinarna vilka 
kräva Irlands fullständiga oberoen
de av England. Valets utgång skulle 
alltså betyda fortsatt fred mellan 
Irland och England. 

En allvarlig italiensk-grekisk kon
flikt har uppstått därigenom att en 
italiensk kommission, vilken, på of
ficiellt uppdrag, skulle deltaga i en 
gränsreglering mellan Albanien och 
Grekland nedskjutits av ett band gre
ker. En del av den italienska flot
tan har lyft ankar för att sätta 
skräck i den grekiska nationen och 
tvinga den att ge satisfaktion i den 
stora utsträckning som Italien krä
ver i ett hotfullt ultimatum. Det är 
gott om oroshärdar i världen ! 

Berlin just nu. 
De skrämmande rykten som äro i 

omlopp om en omedelbart föreståen
de revolution, äro säkert överdrivna. 
En revolution sådan som: den franska 
var det, är helt enkelt otänkbar. Vad 
vore det för idé att här där lidandet 
förenar alla, där inga rikedomar fin
nas, bara skriande nöd o. nöd som ti
ger — att här mörda varandra! Ingen 
'stryker här petroleum på palats, ut
sedda att brännas! Här byggas i 
stället nödvåningar uppe på taken! 
Här lära mödrarne sina barn att dela 
en liten kaka med lekkamraten. Här 
gå fattiga gamla kvinnor och köra 
lysvadsstabbar i barnvagnar, soon 
tyckas ha varit bortskämda babies 
fina ekipager i forna tider! 
Här är det så tyst och stilla 
på gatorna, att man blir hemsk 
till mods, även om man icke fruktar 
att bli ihjälslagen eller nedskjuten 
eller ens bestulen! — 

Men när man reser till ett sådant 
land, borde taktkänslan lära en att 
lämna onödig lyx hemma. Kan man 
icke tänka sig, att åsynen av siden 
och spetsar och dyrbart pälsverk och 
gnistrande juveler verka föga pryd
ligt när man kommer till människor, 
som jämnt och nätt kunna anstän
digt skyla sig? Och att sitta här 
och lalla sitt "skå-ål" vid champag-
nemiddagar, därtill skall det fordras 
ett visst mod! Har man gott om 
pängar, så finns det bättre använd

ning för dem här. 

Prenumerationspris: 
Helår Kr. 6:—. V2 år Kr. 3: 50 år Kr. 2: —. 

Lösnummer 15 öre. 
Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1923. 

Hur tyskarne kunna existera, är 
en gåta. En spårvagnsresa kostar 
hundratusen mark, ocih dock är spår
vagnsdriften så ruinerande, att den 
väntas upphöra i nästa månad! Det 
är icke ens med svenska pängar bil
ligt att leva här. För den som icke 
är särskilt begåvad i matematik, tar 
det också tid att sätta .sig in i valuta-
förhållandena, och tumla om i hjär
nan med räknetal på så många nol
lor. Man häpnar över siffrorna. Om 
ett litet enkelrum för en natt kostar 
över sex miljoner, och man köpt sina 
banknoter hemma — i slutet av au
gusti begärdes det på ett par banker 
i Göteborg sex kronor för en miljon 
— då tänker man i sitt stilla sinne, 
att det hela blir intet billigt nöje. En 
resande gör därför klokt uti att icke 
växla mera i reda pängar, än han be
höver de första dagarna. Det är alls 
icke så svårt att få växel ute, som 
det påståtts vara, och man får här 
en miljon för omkr. en svensk krona. 
Värdet för en million är ju vad en 
mark var före kriget. 

Hela summor sägas nästan aldrig 
ut här. "Ein fünfzig" en och en halv 
miljon — "neunhundertdreissig" är 
niohundratretti otusen. 

Det underbaraste av allt är dock, 
att verkligen ännu träffa människor, 
som kunna tro och hoppas på en lös
ning ur svårigheterna, en ny fram
tid, en blomistring ur ruinerna! In
för något så stort känner man sig 
på en gång upplyftad och förödmju
kad. 

Ruth Almén. 

Mössan. 
Det är "upprop" i läroverket. 
Med ett dån som av en mäktig 

flod väller ynglingaskaran in genom 
dörrarne till den jättestora samlings
salen och sprida sig sorlande ut över 
bänkarne med de högsta årsklasser
na längst i bakgrunden och de små 
blivande försteklassisterna i de främ
sta bänkraderna. 

På läktarne och även nere i salen 
ha föräldrarne tagit plats. 

— Jag dör, säger min kusin mèd 
känsla och övertygelse. Jag förgås 
av oro — jag brinner av feber! 
Tänk om Pelle inte kommer in! Det 
är '178 godkända pojkar till första 
klassen, och det finns plats bara för 
80 ! ! Är Pelle bland de utvalde, eller 
är han det inte??! Naturligtvis inte!! 
Varför skulle just Pelle lyckas? 

— Överbetyg i alla ämnen, kära 
vän, skjuter jag lugnande in. 

— Det kanske dom har allesam
mans, svarar min kusin hetsigt. 
Och när det är bara 80 tillgängliga 
pojkar och 178 godkända platser, 
nej, jag menar när det bara finns 
178 godkända platser och 80 till
gängliga pojkar pohhh!! 

Hon uppger förtvivlad försöket att 
få fram vad hon menar, och jag le
tar med blicken reda på Pelle, som 
sitter i främsta bänkraden bland de 
andra 178 aspiranterna på de lediga 
80 platserna i första klassen. 

Han sitter där ett det vackraste 
barn med en fin ansiktsoval och ett 
par strålande stjärnögon, som oav-
viint och med vördnad vila på lära

ren, som förrättar bön. Färgen 
stiger och sjunker på hans solbrynta 
kinder, stiger och sjunker — stiger 
och sjunker —- vad hans lilla hjärta 
matte hamra av oro och spänning! 
Skall hans namn komma att nämnas 
bland de 80 lyekliga försteklassister
na, högt och tydligt så att det hörs 
av far och mor, alla gossarna, deras 
pappor och mammor? Eller skall 
det förbigås med tystnad och alla 
förstå att han inte duger — — 

Blodet forsar upp i hans kinder — 
rektorn har börjat uppropet. De 
högsta klasserna komma först. 
Nåmnropen och ja-svaren komma i 
snibb följd. "Ja!" "Ja!" "Ja!" 
Först med sjundeklassisternas grova, 
mörka, buttra röster, sedan med mel
lanklassernas lustiga obehärskade 
brottmålsstämmor och därefter allt 
ljusare, allt barnsligare. 

Pelle sitter blek med feberhetta i 
blicken. Andra klassen är expedie
rad. Nu börjar rektorn med förste
klassisterna. För varje namn går en 
ilning genom pojken —• — 

— Per —! 
I samma ögonblick står Pelle 

kapprak på golvet, den ende som un
der uppropet rest sig, och hans "Ja" 
flyger ut i luften högt och ljust som 
ett jubelrop. 

Uppropet är slut och pojkar och 
föräldrar blandas om varandra. Pelle 
hugger sin mamma i armen, hoppar 
jämfota av glädje, och över larmet 
runt omkring höres hans klara stäm
ma: 

— Mössan! Mössan! Mössan! 

Människoströmmen skiljer oss . åt, 
men ett par timmar senare äro min 
kusin och Pelle hemma hos mig . 

—• Han ville nödvändigt komma 
och visa sig, säger min kusin för
klarande. 

— Visa sig? Visa sig? 
Hon gör ett förstulet tecken bort 

mot Pelle. 
Jag ser och förstår. Han vill visa 

sin mössa! 
Han står där tyst, stilla, allvarlig, 

borta i tankar. Den gråa första-
klassmössan med grönt band och 
grann kokard trycker han mot brö
stet. Helt säkert är det omedvetet, 
men han håller den tryckt intill sitt 
hjärta, med handen fast sluten om 
den blanka skärmen. 

Så tar han mössan i båda händer
na försiktigt, aktningsfullt, smeker 
den gråa kullen, ser in i dess inre, 
där det blågula sidenfodret lyser, och 
lägger den åter intill sitt hjärta. 

— Pelle, du har skött dig bra, be
römmer jag. Jag skall genast skic
ka efter massor av bakelser, så att 
du kan få äta dig sjuk. 

En skrämd blick lyser fram ur 
hans stora gråblå ögon och han smy
ger sig intill sin mamma, 

— Nej tack, inga bakelser! Låt 
oss gå ut på gatan, mamma! Båt oss 
gå genast! 

Hela hans lilla varelse tigger och 
ber om lov att gå. Jag förstår ho
nom. Vad betyder världens alla ba
kelser mot att få gå ut på gatan, att 
få promenera trottoaren fram med 
klassmössa på huvudet i stället för 
småpojkarnes sjömansmössa, vars 
band hittills så muntert fladdrat 
kring hans högeröra, denna klass
mössa som är det för alla synliga 
tecknet på att han stått sig i tävlan 
med 178 godkända pojkar om 80 

(Eftertryck förbjudes). 

Våra väggar och deras 
prydande. 
Av Frida Ericson. 

Svenska Kvinnors Medbo rgarförbunds artikelserie. 

Någon har påstått, att det svenska 
borgerliga hemmet i första rummet 
lägger an på att framvisa vackra 
möbler, det danska vackra tavlor. 
Att av detta förhållande draga någ
ra slutsatser beträffande de respek
tive ländernas kultur, vore måhända 
förhastat. Säkert är emellertid, att 
gardiner, draperier, armatur och 
skinnmöbler spela en anmärknings
värt stor roll i den svenska interiö
ren; vad som hänger på väggarna 
tycks däremot vara tämligen likgil
tigt. o 

Några av oss minnas utan tvivel 
de konstverk, som prydde hemmets 
väggar på 1870-talet. Där såg man 
Carl XV och drottning Lovisa i jät
testora litografier i guldramar (om 
sommaren väl inhöljda i skär tarla
tan); Tidemans norska allmogebil
der, också i litografi — "Dans i Te
lemarken", "En läsare stör fröjden 
i en gillesstuga" •—; men först och 
främst funnos där familjejournalens 
oljetrycksbilagor: björnjägare, dal
dansen, Erik XIV och Göran Pers
son, fiske vid bloss och Gustaf 
Adolfs död vid Lützen. Kära gamla 
oljetryck i förgyllda ramar, det är 
med en viss ömhet jag återser er på 
de sällsynta platser, där ni funnit 
en fristad: i något gammalt gästrum 
på landet, i en vindskammare, eller 
oftast, ack i ett klädstånd 

Åttiotalet kom sopande som en 
stormvind genom våra rum. De 
gamla litografierna och oljetrycken 
förpassades till vinden, och väggar
na — i mörkbruna tapeter med guld 
— fingo andra prydnader: makarts-
buketter, fotografier i grannt genom
brutna listramar, solfjädrar, glas
målningar, glödritningar, speglar i 
plyschram med målade blommor på 
glaset, tallrikar av terracotta och 
pressad cuivre-poli, ja, det fanns 
snart sagt icke ett föremål, som oj 
kunde hängas på en vägg eller begag
nas som ram kring de anhörigas fo
tografier. Dessutom fanns det tav
lor, riktiga tavlor i oljefärg — det 
var vid den tiden, som de unga flic
korna började resa till Paris och lära 
sig måla —, men allt skulle nu upp
hängas eller anbringas så snett som 
möjligt, detta var det viktigaste. 
Symmetri var lika med "stelhet", 
idealet var "vårdslöst artistiskt", så 
mycket som möjligt liknande en må-
larateljé. 

Men "allt det där är nu förbi, 
förbi" —. Våra möbler ha hittat 
tillbaka till väggarne igen och den 
yngsta generationen har pog aldrig 
skådat en förgyld hästsko upphängd 
i ett sidenband med ett plyschdraperi 
och med ett torkat palmblad instuc
ket bakom. Lugna, ljusa, nästan en-

tillgängliga platser, denna underba
ra mössa som ger honom namn, he
der och värdighet av läroverksyng
ling och som alla där nere på gatan 
måste observera och beundra! 

Situationen är full av allvar och 
kräver andra ord än prat om bakel
ser. 

— Hedra ditt läroverk, säger jag 
högtidligt, genom att vara en lärak
tig elev och en hederspojke! 

Han lägger sin hand fast i min 
och hela hans lilla ansikte strålar 
och lyser. 

Crayon. 

färgade tapeter ha efterträtt de 
mörkbrunrosiga. Det nyfödda år
hundradets älsklingsbarn i hempryd-
nadsväg, bonaderna med tomtar, dal
kullor, svanar, .solnedgångar och 
Liljeforss' örnar samt tröstande och 
lärorika sentenser, börja, de också, 
att sakta men säkert följa oljetryc-
ikens och makartsbuketternas väg till 
vindskontoren, för att måhända än
nu en gång dyka upp i en "skräck
kammare" på någon 1950-talets in
dustriutställning. Vad ha vi kvar 
och vad ha vi fått i stället? 

"Mycket", svarar den indignerade 
läsarinnan av dessa rader, "vi ha 
alla vackra bilagor som följt med 
jultidningarne, i fina ramar, Carl 
Larsontavlor, Napoleons son, Six-
tinska madonnor i sängkammaren 
med de trevliga hästhuvudena på 
ömse sidor, Mozart och Beethoven 
och Barnens skyddsängel och tre rik
tiga oljemålningar som vi vunnit på. 
lotteri, och mina bonader duga myc
ket väl att sitta i salongen och icke 
i någon skräp-, ännu mindre skräck-
kammare". 

Vi böja oss ödmjukt för läsarin
nan; den borgerliga interiören från 
1920-talet är ett stort framsteg jäm
förd med den för fyrtio år tillbaka, 
men skulle den därför icke kunna bli 
ännu en liten smula bättre? Vi ha 
förtjusande "bilagor" att inrama — 
men varför bilagor i alla hem, var
för Napoleon och hans son i alla för
mak? Varför det sockersöta färg
trycket av ett älskande par, som för-
gyllaren givit en så förledande oval 
ram, på samma vägg som farmors 
mors porträtt i olja av Södermark 
och föräldrarnas silverbröllopsfoto
grafi? Och varför denna obligata 
placering av tavlorna på olika höjd, 
med olika lutning och på olika av
stånd från varandra? Varför dessa 
liksom händelsevis fastnade vägg
hyllor? Är det 80-talets ateljé-ideal 
månne, som fortfarande spökar? 

Jag minns från min ungdom, då 
jag för första gången — ifrån en 
omgivning av sagda 80-tal, huller
om-buller och snett-och-vint-dekore-
ring, kom in i ett arkitekthem. Skill
naden var så utomordentlig, att den 
fick inflytande på hela min komman
de uppfattning. Här rådde sträng
het, lag och ordning, möblerna stodo 
i raka rader och i räta vinklar, tav
lorna hängde efter passare och lin
jal. Men böcker, blommor, arbeten, 
kort sagt de ting, som av det döda 
rummet gör en levande boning, fingo 
breda ut sig var de behagade. Allt
så, fasthet och ro i de stora dragen, 
frihet och liv i detaljerna. 

En omordning av väggarna i rikt
ning mot symmetri behöver ingalun
da utesluta omväxling. En vägg, 
behängd så gott som kant i kant med 
tavlor av lika format, ger en god 
helhetsverkan, detsamma gör en liten 
symmetrisk grupp på fyra, fem styc
ken, eller en enda enstaka. Se blott 
till att icke blanda oljemålningar, fo
tografier, färgreproduktioner och 
grafik; det går endast i sällsynta fall 
lyckligt. Format och ämne spela en 
bestämd roll, stora, halvstora och små 
tavlor, vårdslöst blandade om varan
dra ge en dålig effekt och Zornkul-
lor göra sig obetingat mindre bra i 
grannskapet av Sixtinska Madonnan. 
Grafik, teckningar och reproduktio
ner i svart och vitt stå förträffligt 
mot en halvmörk eller färgstark ta
pet, en oljemålning trivs bättre på 
en vit eller ljust neutral (grå, hamp-
färgad) bakgrund. Häng icke för 
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S K A N D I N A V I S K A  
K R E D I T A K T I E B O L A G E T  

GÖTEBORO - STOCKHOLM - MALMÖ 

A v d e l n i n g s k o n t o r  
ö v e r  h e l a  l a n d e t  

Egna fonder Kr. 182,000,000: 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
" K  r e d i t b o l a g e t "  

(Inf. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

, Rådfrågning; Vard. 1/22—1/2 3, övriga 
tider efter avtal. 

högt! En tavla i olja fordrar för be
lysningens .skull ofta en obetydlig 

• lutning framåt, se till att den ej 
överdrives. Skulle någon tavla icke 
passa gott till väggen eller till de 
övriga, så ställ undan den resolut; 
hellre ett stycke tom yta — det är 
icke så farligt — än en onödig och 
överflödig sak. Jag minns ett rum 
i ett för övrigt helt borgerligt hem, 
utan några artistiska pretentioner: 
en djupröd vägg med en enda lito
grafi — en bild av Kiel på 1860-
talet — i en slät, svart ram, en all
deles förträfflig effekt. Ett annat 
ställe: en vit vägg med en gammal
dags byrå på mitten: över byrån en 
liten smal hög spegel i mahognyram 
på ömse sidor om spegeln två snriå 
miniatyrporträtt. Eller en långsoffa, 
över vilken hängde två rader teck
ningar, helt enkelt klippta ur en dag
lig tidning och av ägaren själv in
satta i glas med en smal svart kant 
omkring. Eller en vägg med två hö
ga bokhyllor, mitt mellan dem ett 
bord och över bordet en oljemålning, 
inköpt på en utställning av en tämli
gen ung okänd konstnär, därför att 
den tilltalade värden och hans maka. 
Denna tavla var "husets konstverk", 
hade kostat vad den var värd och be
handlades med den kärlek och akt
ning, som man består ett föremål, 
vilket man skaffat sig med försakan
de av något annat. Kanske, då jag 
nu tänker efter, kommer den alltför 
vanliga tråkigheten på våra väggar 
helt enkelt därav, att de föremål, 
som pryda dem, icke äga vår kärlek. 
De sitta där, därför att "något skall 
sitta på på Väggen", och resultatet 
blir därefter. 

Den som i forna dar reste till Rom 
plägade föra med sig åter åtminstone 
ett par kopparstick till evärdeligt 
minne av den märkliga resan; hur 
mången av alla dem som dessa år 
hemsökt Tyskland eller Italien har 
något annat med sig tillbaka än de 
billiga klädesplaggen och en bnut 
vykort eller ett "Album aus Berlin"? 
Vem samlar och bekläder sina väg
gar med kopparstick, med litografi 
av gamla svenska städer och slott, el
ler med god modern grafik, som fås 
för en billig pänning? 

Slopa det överflödiga och likgilti
ga, allt det som trängt in i ditt hem 
på grund av "lagen för det minsta 
motståndet". Det skall icke bli svårt 
att fylla dina väggar med ädlare 
ting, och var viss om att behaget och 
tillfredsställelsen därav kommer att 
återverka på hela din tillvaro. 

Från Kvinnovärlden. 

Det har väckt enormt uppseende 
inom den högre katolska damvärlden 
att påven förklarat sig icke vilja 
mottaga . kvinnliga audienssökande, 
som uppträda kortärmade och de-
kolleterade. 

Valet mellan den helige påven å 
ena sidan och toaletterna å den an
dra kan icke utfalla mer än på ett 
sätt. Vilket? 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

mamma amxz/ic>̂ i 
aJ/äd/ftusfiads mâ xvun. 

SNAPSHOTS. 
I spårvagnen. 

Göteborgaspårvagnen. 
Gamla typen. 
Askstämning. Mulet. Kvavt. 

Tyst. 

En gentleman reser sig, defilerar 
genom vagnen' och stiger av. 

När vagnen åter satt sig i rörelse 
hörs en stämma: 

— Kände du den? 
Varpå en annan stämma svarar: 
— Ja men! 
Rösterna tillhöra ett par herrar i 

vagnens mitt. Den ene följer genom 
vagnsglaset den nyss avstigne och 
fortsätter: 

— Det är inte mycket med honom 
nu. 

Varpå följer ett med de tydligaste 
detaljer utsirat samtal om den av-
stignes gång på gång namngivna 
person, affärs- och familjeförhållan
den. Högljutt. Inför hela spårvag
nen. 

Alla passagerarna lyssna. And
löst, girigt slukande varje ord. När 
en mer än vanligt ärerörig detalj ser
veras, belönas den med ett fånigt 
grin. 

Man har småningom gått igenom 
den avstignes närmaste levnadsför
hållanden, och ett ögonblicks paus 
vidtar. Ägaren till den första stäm
man isätter med sina feta, bruna hän
der tryckta över paraply kryckan och 
tyckes bakom pincenezglasen leta ef
ter något nytt intressant moment. 
Slutligen har han funnit ett. 

— Ja, den kunde ta sina hoppsan 
förr i världen, utbrister han. Oj, 
oj, oj! 

Och nu följer den belackades an-
tecedentia, hans ungdomsdårskaper 
och förvillelser. Namn, och för tyd
lighetens skull även titlar, på med-
spelande personer inblandades. 

Spårvagnen har roligt. Munnarna 
öppnas, ögonen äro idel uppmärksamt 
liv. 

En gråsprängd herre, kanske en 
bekant till någon av de omtalade, 
reser sig plötsligt och demonstrativt. 
Hans intelligenta blick lågar av 
harm, det finskurna ansiktet flam
mar av förbittring. Det pinsamma 
samtalet har drivit honom upp till 
kokpunkten. 

— Det är oförsynt! kastar han 
med av vrede darrande stämma ut 
bakom sig, innan han går. 

En förvirrad paus uppstår. 
Herrn med pincenezen gnider be

tänksamt sin haka. 
— Kände du den? frågar han. 

Rösten är sänkt och svävande. 
— Det var bestämt. . . svarar den 

andre, och rasten domnar i en visk
ning. 

Över vagnen kvardröjer såsom en 
vred susning: O försynt! 

I varje själ därinne rör sig ett dun
kelt, nyss vaknat begrepp om att 
något skamligt hänt — att det är 
oförsynt och avskyvärt att sålunda 
prisgiva människors levnadsförhål
landen, heder och ära. 

Ragna. Veters. 

Poesien dör icke, förrän den sista 
människa, som kan glädja sig åt so
lens glans och morgonrodnadens 
färgspel, har dött. 

Viktor Rydberg. 
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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. 

Mussolinis tal till världens 

Kvinnor. 
Väckande och erkännsamma ord. 

Vid den stora kvinnokongressen i 
Rom för någon tid sedan deltog Ita
liens räddare och diktator Mussolini 
i den lysande öppningshögtidligheten 
och höll därvid ett tal, riktat till 
kongressdeltagarna men därjämte 
adresserande sig även till världens 
alla kvinnor. Övertygade om att vå
ra läsarinnor (och läsare) skola finna 
det nöjsamt att taga del av, hur en 
man av dessa stora mått ser på kvin
nosaken och kvinnligt arbete, återgi
va vi här nedan talet in extenso: 

"Den fascistiska regering, jag har 
äran att vara chef för, önskar att 
för er uttrycka sin glädje över att ni 
valt Rom till mötesplats för er kon
gress och bjuder eder det hjärtligaste 
och varmaste välkommen. 

De problem er kongress skall be
handla äro av största betydelse ur 
politisk, ekonomisk och social syn
punkt. Det kan med rätta sägas att 
de omfatta kvinnornas hela liv och 
verksamhet. 

Själva huvudändamålet med den
na internationella sammankomst är 
att ännu en gång hänleda regering
arnes och den allmänna meningens 
uppmärksamhet på nödvändigheten 
av att tillerkänna kvinnorna rösträtt 
och därmed tillförsäkra dem möjlig
het att i större utsträckning än hit
tills deltaga i nationernas politiska 
liv. 

Alla tänkbara konsekvenser därav 
måste tagas i betraktande, men jag 
försäkra eder att den italienska of
fentliga meningen och strömningen 
inom vår politik icke innesluta någon 
förutfattad motvilja mot rösträtten. 

Jag anser mig berättigad förklara, 
att den fascistiska regeringen, om in
tet oförutsett inträffar, är beredd att 
garantera ett flertal kategorier itali
enska kvinnor rösträtt med den kom
munala rösträtten som inledning. 

Jag tror icke, att någon av er kän
ner överraskning över denna försik
tiga politik .med hänsyn till de före
stående valen, i synnerhet som denna 
försiktighet är parad med de mest 
optimistiska framtidsförväntningar. 
Jag är övertygad om, att införandet 
av den kvinnliga rösträtten icke skall 
medföra några olyckliga följder så 
som en del pessimister tro. Det är 
i stället sannolikt att reformen skall 
få välgörande verkningar, emedan 
kvinnorna vid utövandet av denna 
sin nya rätt skola medföra sina fun
damentala kvinnliga egenskaper, för
utseende, besinningsfullhet och klok
het. Dock vill jag inskjuta, att en 
medborgare icke fullgör sin po
litiska plikt endast genom att ned
lägga röstsedeln i valurnan. På mån
ga andra sätt och med olika medel 
kan man påverka händelsernas gång 
och den politiska situationens ut
veckling, ty själva valet är endast en 
mer eller mindre bullrande och bety
delselös episod. Men utöver valpro
blemet finns det många andra pro
blem, vilkas lösning har betydelse 
för kvinnorna och inverkar på deras 
personliga förhållanden och sociala 
ställning. Ni ha gjort rätt i att upp
taga dessa problem på ert arbetspro
gram. 

Jag önskar betona, att allt som 
kan medverka till att höja kvinnornas 
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Fem miauters arbete på kvällen er
sätter lika många timmars arbete dagen 
därpå. 

Hittills Har man genom bård gnugg-
ning ocb borstning prässat smutsen ur 
kläderna - ett utmärkt sätt att slita ut 
både kläder ocb krafter. 

Nu för tiden låter man kläderna lig
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
fenhet. 

Rinso är enastående. Det innehåller 
ingenting som kan skada kläderna eller 
Särgerna. 

Kokning onödig . likaledes hård 
gnuggning. 

SUNLIGHT SÀ.PTVÂ.L AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 

t. Vanligt tvättpulver — Inne
hållande för litet tvftl. 

3. RINSO — Innehållande eft 
mycket tvål att det bildar 
ott tvâlgelé. 

Rinso 

G ö t e b o r g .  

meddelar 

Brand- och Avhrottsförsäkring 
samt 

Liv-, Livrante- och Kapital-
försäkring. 

OBS.! Sveas förmånliga 
BARNFÖRSÄKRINGAR! 

INBROTTSFÖRSÄKRA i Sveas 
dotterbolag ASTREA. 

m 

En elegant visitvâska 
som hedrar sin ägarinnas smak 
köper Ni fördelaktigast hos $ 
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moraliska ställning kan påräkna det 
hjärtligaste stöd av den fascistiska 
regeringen. Nyligen har denna rege
ring antagit Washingtonkonventio
nen angående förbud mot nattarbete 
för kvinnor och barn. Den har vi
dare antagit en lag mot handel med 
kvinnor och barn, beredande kvinnor
na det lagliga skydd, som varje ci
viliserad stat är skyldig att giva dem 
och som redan länge krävts av dem 
som studerat detta problem. 

Och nu vill jag låta mina tankar 
lämna dessa spörsmål och gå till alla 
mödrar, till alla kvinnor, vilka stilla 
och värdigt hava burit det stora kri
gets offer och sorger — till alla kvin
nor, även till dem, vilka icke äro re
presenterade här, ofch vilka under 
denna prövningens tid mäktigt hava 
bidragit till att stabilisera det natio
nella livet. Mina tankar gå också 
till alla övriga kvinnor, vilka dagli
gen giva mänskligheten den dyrbara 
gåvan av sitt outtröttliga arbete i 
skolor, i fabriker, i hemmen, på sjuk
husen och på åker och äng. 

Jag ber eder mina damer att över
bringa till edra länder, även de mest 
avlägsna, mina hälsningar och jag 
uttalar mina förhoppningar, att den
na kongress skall komma att betyda 
en väsentlig förbättring av kvinnor
nas ställning liksom ett framsteg i 
de civiliserade nationernas historia." 

Mannen, 
Kvinnan, 

barnet. 
Det har i dagarne berättats i pres

sen om en rapport, som av fängelse-
predikanten Ernst Asplund i Örebro 
ingivits till fångvårdsstyrelsen, och 
vari hän gör gällande, att de nya la
garne om barn utom äktenskap verka 
demoraliserande. De gynna nämli
gen, påstår han, kvinnan, som kom
mit på utförsvägen. Så länge kvin
nan ensam' fick bära bördan manade 
henne detta till återhållsamhet. 

Man kan med pastor Asplund liv
ligt önska, att sedligheten måtte hö
jas, men man måste förvånas över, 
att han synes gilla det gamla syste
met "att mana kvinnan till återhåll-

kallar Dagens Nyheter d 
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VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 - 103g 
Telegram "Vasa" 

alla 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

använd enligt bruksanvisningen 
giver ett storartat resultat. 

samhet genom att låta henne ensam 
bära bördan". För det första bar 
kvinnan aldrig bördan ensam, barnet 
måste ju alltid lida med den över
givna modern, ja, i ännu högre grad 
än hon. "Och för det andra innebar 
detta system ett uppenbart ocb otill
börligt gynnande av den medskyldi
ge manlige parten, uppmuntrande 
hans ansvarslöshet. Det visade sig 
för övrigt ineffektivt, i det att de 
utomäktenskapliga barnens antal 
oavbrutet ökades. "Härtill har, 
yttrar lagberedningen i sitt betän
kande till den nya lagen, "antagli
gen lagstiftningen bidragit. Lagens 
njugghet vid utmätande av föräld
rarnas förpliktelser emot dessa barn 
uppmuntrar till lösa förbindelser i 

stället för att avhålla därifrån. 
Den nya lagen lägger en bet} dan 

de börda på båda föräldrarne me 
hänsyn till barnets uppehälle och 
uppfostran, och innehåller icke « 
enda stadgande, som gynnar kvin»^ 
på mannens bekostnad, d. v. s. I 
henne någon förmån före^ht® 
Bördan fördelas mellan båda °r-
äldrarne efter vars och ens ekono 
ska bärkraft. Det är rättvis • 
om någon förbättring på detta s) ^ 
våldets, lättsinnets och ansvars^ 
tens område är möjlig, komme 
att tillföras oss av det nya syse 

vilket genom sin stränghet r' 
skall mana icke blott- kvinnan 
även mannen till återhåll»'1111 
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Madame Katherine 
Tiné^ 

A V® 
har nu senast gästat F"tfn-
ansedda Helsingfonstullin» j^es 
vudstadsbladet" annQnst i ^ 
ankomst med en liten sven^ 
utan vidare "klippt tu införd1 

tidning och utan pröv 111 i^rpå 
de egna spalterna! 1 ^,,,1 lertid s' 
tryckte redaktionen ei 

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

Mattan fordet burgna, välomhonade.med kulti"firarf smak inredda_hg——-
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pirektion: Olle Sandhor g. 
Varje afton kl. 8-10,30 

«Öp svenska varor 

~T]]Ta^featern7 
Lördag ocH söndag kl. 7 och 9, 

Hemslavinnor. 
övriga dagar kl. 8: 

stället för 

S P R I T  

Exploderar icke! 
Flyter icke ut! 
Rent o. bekvämt! 

Demonstreras och 
försälj es i parti 
och minut hos 

djupa beklagande av det förefallna 
Madame Tingley den mest 

fullständiga upprättelse, varjämte 
„lats upplåts åt professor Osvald 
girén för en i sympatiska ordalag 
avfattad artikel om det teosofiska 
högkvarteret Point Loma samt om 
Madame Tingleys verksamhet. 
* Madame T. återkommer i dagarna 
till Gröteborg, där hon den 6 sept, 
kommer att hålla ett med ljusbilder 
illustrerat föredrag över det så om
stridda Point Loma. Lokal blir 
konserthuset, som förhyrts för än
damålet, fastän utställningsbestyrel-
sen avgiftsfritt ställt kongresshallen 
till förfogande. Med detta arrange
mang har man velat befria föredrags-
publiken från den kostnad, som en
trén till utställningen representerar. 

Göteborgs teatrar 
la nu slagit upp sina portar för sä
songen. 

Lorensbergsteatern har återuppta
git Tor Hedbergs framgångsrika 
lustspel Nationalmonument et, som 
samlat gott hus vid starten. Efter 
växlande och för teaterns bestånd 
stundom hotande öden står den nu 
räddad åt staden för att med huvud
sakligen .samma ensemble gå fram
tiden till mötes under direktör Gösta 
Cederlunds egid. 

Stora Teatern startade den 1 sep-

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

i  G ö t e b o r g  1  9  2 3 .  
Försumma ej att besöka 
Skandinaviens hittills 
s t ö r s t a  u t s t ä l l n i n g .  

B i l l i g a  i n k v a r t e r i n g s m ö j l i g h e t e r  
genom Inkvarteringsbyrån. 

I samband med Utställningen anordnas 

Ö: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. 

tember med en för Sverige ny Kàl-
mån-operett, Hollandsflickan, som 
efter sin urpremiär 1920 redan hun
nit uppleva åtskilliga framgångar 
på de stora scenerna därute. Även på 
svensk publik torde ett nytt verk av 
Czardasiurstinnans och Bajadärens 
populäre kompositör utöva en oemot
ståndlig dragningskraft. Huvud-
partierna utföras av Inga Peters och 
Alfhild Westling-Weijden, hrr. K. 
Kinch, John-Erik Strandman och 
Oscar Tjernberg. 

Det från publikens sida länge när
da önskemålet om sänkta biljettpri
ser har i och med denna säsong till
mötesgåtts från teaterns sida. 

Nya Teatern fortsätter med sitt 
omtyckta program från förra spel-
året Jorden runt på 80 dagar, vilken 
dock snart kommer att avlösas av 
ett nytt program. Det kan nämnas 
att även denna teater med rätt upp
fattning av publikens önskningar på 
ett avgörande sätt reducerat sina pri
ser, vilka nu kunna betecknas som 
verkligt låga. 

På Lilla Teatern sträva Hemslav
innorna, styrkta av publikens bifall, 
uppför de sista trappstegen till ett 
rekordartat 200-dagarsjubileum. 

Extra billiga priser 

Från förnämsta fabriker 
har i dag anlänt stora 
mängder alla färger till 

K l ä d n i n g a r  o c h  s k o d o n  

S i l k e - S t r u m p o r  f r .  3 7 5  
i högre 

M e r c e r :  F l o r s t r u m p o r  

Bomulls-Strumpor (silkeimitation) 
alla kvalitéer och färger. 

Köp endast solida Strumpor, ty 

det är bevisligen billigt i längden. 

Avigt. 
Vilken avig väderlek denna som

mar ! 
Ett par futtiga vårdagar i slutet 

av mars och tolv sommardagar i 
juli, men för övrigt orkan, stark 
blåst och blåst, hagelbyar, skyfall, 
ösrägn, solrägn och vanligt rägn. 

Rägn! Rägnerirägn! 
Om en påpaaslig regissör suttit 

däruppe och trasslat till väderleks
förhållandena i akt och mening att 
förarga utställningsstadens invåna
re, besökare och funktionärer, kunde 

IS SEW^sV^; 
yU . DETAt.J 

ö. Hamng. SI. 1 tr. 

SNIABS irtnVimyiW 

Nyheter för 

hösten 

det ej synts finurligare planlagt än 
nu, då man dock får antaga att det 
föga intresserar vädrens herre, vad 
som sker i Göteborg. 

De enda som på sin tid ej hade 
skäl att klaga voro simmarna. De 
hade ett idealiskt väder. Men tänk 
på alla de andra! De blåfrusna ge
stalterna i det historiska fästtåget, de 
buttrande, halvnakna gymnasterna, 
som med dödsförakt och glans fingo 
fullgöra sina prestationer inför en 
publik i päls och tre par yllestrum
por. — Och hur kav stilla lade sig 
ej plötsligt det annars vilt upprörida 
havet under stora regattan, iså stilla 
att båtarna drevo in med aktern före, 
— en härlig situation för kappseg
lare! Och hur friskade det ej under 
flygveckan — hur notoriskt har ej 
rägnet stått som hasselspön i backen 
under fyrverkerikvällarna ! 

Det har varit ett genomgående 
drag: vid alla utomhusprogram skva
lande rägn eller isande nordost; vid 
alla stora inomhusprogram en mör
dande värme. 

Teatrarna ha däremot, figurligt 
talat, dött av köld. Hur trasslade 
ej väderleken med fru Pfeil-Köster ! 
Kväll efter kväll en bitande vinter-
temperatur kring hennes lilla som
marteater ute vid Långedragsfjor-
den. Och när hon så äntligen flyt
tade in sina penater till Stora tea
tern, kom med ens värmen, och den 
publik, hon sökt i staden, störtade 
huvudstupa ut att svalka sig vid 
Långedrag! 

Dylikt är ett häxeri, för vilket in
gen levande varelse kan skydda sig. 

I alla dessa väderlekes prövningar 
har mänsklighetens hopp blivit in
diansommaren. 

När detta skrives duschar rägnet 

Vill Ni 

bli vacker? 

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

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

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

Ovicula (ägg) Tvål  
Användes av våra vackraste skådespelerskor. 

| , % , r  r u t o r n a .  H i m l e n  ä r  s å  t j o c k  
of h tung som om den när som helst 
shulle kunna ramla ner över jorden. 

Det ser inte lovande ut! Men ba
ra alla semestrar äro slut, alla in
flyttningar från landet överstökade, 
skörden är grundligt fördärvad och 
all frukt nedblåst kan det ju hända, 
att vi åtminstone genom fönstren i 
våra respektive arbetslokaler kunna 
få skåda ut över en stad, badande i 
värme och sommarsol. 

T. R. 

Flyttlasset. 
Ett sommar flyttlass skranglar 

fram på den uppblötta landsvägen. 
1 'et går långsamt och slokörat såsom 
återtåget efter lidna nederlag. 

Ingen stämning av triumf över 
sköna varma, i fulla drag njutna 
sommardagar vilar över det. Allt 
har varit lika upp och nervänt som 
de vita bords- och stolsbenen, vilka 
utmattade sticka upp i den tunga 
gråluften. Babysängen, korgstolar
na, sängkläderna, hängmattan, sy
maskinen, bloddroppen och låren med 
utskottsporslin, allt finnes där, och 
allt ser lika slokörat ut. Slokörad 
är också hästen, som olustig lunkar 
framför kärran med sänkt huvud. 
Slokörad och missmodig karlen, som 
sömnigt håller i tömmarna. 

Lunk! Lunk! Skatt! Skvatt! 
Det är sommarlasset 1923 på väg 

in mot staden. Litet husgeråd med 
andra ord, som för tre månader se
dan flyttades ut i en rägnig, kall och 
genomsur bygd, och som nu åter 
flyttas in för att ställas tillbaka på 
de gamla platserna igen att vinter
torka. 

Insändarnes spalt. 
Två aktuella frågor. 

Med stort intresse läste jag i den
na tidnings n:r 31 dels professor
skan Holmgrens präktiga artikel om 
internationella kvinnoföreningar och 
dels "Quelqu'uneis" - reflektioner an
gående kvinnliga präster. Jag ber 
förbindligast att här få framställa 
ett par synpunkter beträffande des
sa frågor. 

Eru H. ainför Benjamin Kidd och 

- Teosofisk standardlitteratur. -
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Ccosoficn, den inre 
kunskapens väg 

av 

Katherine tingley 

"Med tändande ord uppkallar förf. alla 
goda krafter till kamp mot den självisk
het, som är den djupaste orsaken till 
världens lidanden". 

A. H—g i Kristianstads Läns tldn. 
Klotband Kr. 3: 50. Häftad Kr. 2: -25. 

Universella Broderskapets Teosofiska 
Förlag, Stockholm 3. 
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Alfred Russel Wallace. Dessa hava 
sagt att det är "kvinnan, som skall 
bli civilisationens maktcentrum" — 
"mänsklighetens förnyare" — "sam
hällets omdanare i ideell riktning", 
o. s. v. 

Nåväl, Alla kvinnoprisare, de må 
nu vara snillen eller endast välme
nande ivrare, må gärna för mig hål
las i all ära. Säkert äro ide flesta av 
dem utmärkta män och kvinnor, och 
vore alla sådana, hade vi nog snar-
ligen det jordiska idealsamhället här. 

Men nu gäller det att räkna med 
verkligheter och ej drömma drömmar. 
Vi måste räkna med den stora mas
san, genomsnittsmänniskorna, den 
mäktiga manhopen, den mäktiga 
kvinnohopen. 

När nu de s. k. idealisterna pro
klamera: det är kvinnan, som skall 
förbättra världen — vilket underlag 
har då denna proklamation? Är det 
icke så att den, som skall förbättra, 
måste själv vara åtskilligt bättre än 
det eller den, som skall förbättras? 
Ergo måste kvinnan anses vara så 
mycket "bättre" än mannen! Vad 
innebär detta? 

Ar kvinnan i allmänhet klokare, 
rättfärdigare, barmhärtigare — är 
hon mer logisk, mer förutseende, mer 
andligt vaken, mer kraftig, mer out
tröttlig än mannen? Är hon mer 
osjälvisk, mer lyckosam i sina idé
ers genomförande? Ar hon, med ett 
ord, en högre människa? 

Det synes mig som om många väl
menta kvinnasaksivrare med glatt 
mod svara ja på alla dessa frågor. Det 
är kvinnan, som skall gör'at, och 
som kan gör'at! 

Ja ja, kvinnan kan mycket. Då 
kvinnor och män gå hand i hand, 
kunna de allt. 

Men den osminkade verkligheten 
är dock sådan att vi måste räkna 
med realiter. Det går ej an att plocka 
ut några elitkvinnor och peka på 

/  VARJE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

läser  man 
n u m e r a  

GÛTEBORES HANDELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

v. j 

dessa och säga: Sådan är kvinnan 
och som sådan skall hon reformera 
världen! Ty lika befogat kunde vi 
då även plocka ut några elitmän, 
peka på dem och säga: sådana äro 
männen, deras höga moral skall 
segra. 

Min egen, som jag tror, oförgripli
ga mening är denna: Vi genomsnitts
män och genomsnittskvinnor äro de, 
som utgöra mänsklighetens majori
tet. Elitfolket i samhällena är få
taligt, men jag tror att däribland 
finnas minst lika många män som 
kvinnor. Och den stora massan är 
de helt vanliga människorna. Bland 
dessa vågar jag ej ge mannen före
trädet. Men icke heller kvinnan. Ty 
det är min fasta övertygelse att de 
ungefär uppväga varandra. 

Kvinnoföreningar kunna säkert, 
liksom manliga föreningar, vara in
tressanta för sina kommittenter och 
— för all del — även verka mycket 
gott. Men någon bättre mänsklig
het skapa de säkert aldrig, ty till 
detta fordras att de två könen gå 
hand i -hand och arbeta tillsammans. 
Ty iden stora kvinnohopen är, liksom 
den stora manhopen, ett sammansatt 
konglomerat, varur de förädlade in
dividerna endast iså småningom höja 
sig. 

Det är gott och välsignat att kvin
nan slkänker även sin andliga moder
lighet åt samhället. Men jag ser det 
så som om mannens faderliglhet är 
lika nödvändig för samma samhälles 
lyftning. 

Man behöver blott betrakta det 
mindre samhället, familjen. Det har 
aldrig visat sig nyttigt för en barn
skara, synnerligen om den består av 
pojkar, att hemmet styrdes endast av 
en moderlig vilja. För den inre har
monien och för ungdomens sedliga 
karaktärsutveckling kan intet på 
jorden ersätta den ädla faderliga 
viljan i hemmet — det vill säga, den 
moderliga ooh faderliga viljan i har
moniskt samarbete. 

Ooh erkänner man detta, så bort
faller även det storvulna talet om 
att det är kvinnan, som skall refor
mera världen. 

Beträffande den andra frågan an-
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Förlovar 

eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 
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Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

• •• 
Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 
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ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

I Rosenhof. 

fonan av Luise Westkirch. 
Översättning av _e. 

»tr _ . 39" 
tan °t JUVf^erare Salomon i Grusga-

Wetl",ilangt från torget> det där 
sterrut ^ inkörsPorten. Fön-
try^9" * bakdörren hade karlen 

gatan till — ^ tjärPaPPer- Mot 
"H ' U järn-Persienner —" 
»^, e stulit mycket?" 

historien giot På fine'. 

^ktrisk Cn ' ''ur' -^an bade en 
"på sjn ^'"sMocka innanför rigeln sin "uraiuor rige in 

käI^ren l.m6d ledning tiU sänS" 
stack i« i. j a snart nu spetsboven 
sHvari ^!genom hålet i glas-

stoiw ^ lran rig®!11! började 
På Wn •U®ande' Hela huset kom 
0011 med Prm, några minuter. Till 

Poliskonstapel kom i rö

relse! Men tro inte dom fiok tag i 
honom. När klockan gav allarm 

tog han till schappen." 
Nu visste alltså Paul vad för" en 

affär, som i natt fört vännen Schack 
på torget, och varför han med sina 
styva steg rusat fram längs pelar
gången. Efter ett sådant misslyc
kande var det knappast att vänta, 
det han skulle företaga ett nytt rö
varetåg inom de närmaste nätterna. 
Paul fick alltså någon tid att vila 

ut sina överretade nerver. 
Söndagen ursäktade han sig hos 

Lisa med ett sammanträde inom ett 
utskott från olika fackföreningar, 
vilket han måste bevista i en annan 

stad. Hellre än att uthärda den frå
gande blicken i hennes ärliga ögon 
drev han planlöst omkring. Men 
hans tankar stannade hos henne, och 
de förde krig med varandra. En 
stämma i hans hjärta befallde: Säg 
henne det! Hon har rättighet att 

veta, vem den är, som hon vill till
höra för livet." Men den andra vi

skade inställsamt: "Har du inte re
dan s ornat din skuld? Är det icke 

din föresats att vidare sona den ge
nom ett rent och ädelt liv? 1 änk 

vad din bekännelse skulle göra hen
ne olycklig, kanske rent av driva 

henne i armarna på en sämre man. 
Tig. Vänta." 

Lisa tillbragte sin ensamma sön
dag i en så tryckande ängslan, att 
hon till ock med bröt med sin strän

ga slutenhet. 
"Månne han verkligen håller av 

mig, mor?" frågade hon. "Ända 
se'n vår förlovningsdag är han för
ändrad. Han är som bortbytt. Du 
måste också ha' märkt det, mor. — 
Ja — ibland tror jag rentav, att han 

ångrar sig." 
Mor Lippert suckade mycket 

djupt. "Lisa min, du är den kloka
ste och duktigaste av alla mina dött

rar, allt vad du ta'r fatt på, så lyc
kas det dig. Men — på mansfolk 

förstår du dig inte; dot, tror jag, ha' 
jag och dina systrar begripit bättre 
vid fjorton år än du med dina tju-

gutre." 
Detta uttalande bestyrkte Lisas 

svåraste fruktan. 
"Han tycker inte om mitt sätt", 

sade hon till sig själv. "Han vill ha' 
mig annorlunda. Det blir ingenting 

av med kamratskapet för livet," som 

jag drömde mig så skönt, — ack, så 
skönt!" 

Och de tårar hon nu fällde, voro 
vida bittrare, än de hon gjutit för 
Emanuel Meyer. De hade endast 
gällt bedragen ärelystnad. Denna 
söndag grät hennes hjärta. 

Mot slutet på veckan hjälpte mor 
Lippert sin hyresgäst Palle att pac
ka hans lilla resväska. Han for till 
Bremen till en kusin, som han bru
kade göra två eller tre gånger om 
året. Kusinen var nog en välbärgad 

man ooh snäll mot sin 'släkting, ty 
Palle kom aldrig tomhänt tillbaka. 
Fru Lipperts sparbanksbok kunde 
också bevittna detta. Därför såg 
hon gärna dessa inbringande resor. 

Och pappa Lippert var glad som 
en skolpojke, som får ferier, när den 
lame tiggarens breda gestalt, med 
den lilla väskan över axeln, kröp 
bort över gårdens knaggliga sten
läggning. Sedan krymplingens go
rillaarmar sammanpressat bröstet på 
honom, fruktade Lippert honom som 
själva "den lede". När Ladewisch 
kom den kvällen — han brukade 
kretsa kring Lippertska huset, som 
en hungrig fiskmås kring en ångbåt 

för att passa på någon smula, som 
föll från bordet — fick den gamle 
strax fatt på honom, drog honom ner 
på gården, där han inte behövde va
ra rädd för nyckelhål och väggar, 
och väste honom i örat: "Hör du poj
ke, i kväll gör vi vår kupp!" 

"Varför just i dag?" brummade 
Ladewisch olustig. "A' ju fredag i 
dag!" 

"Varför inte i dag?" pläderade 
Lippert. "Det är nymåne, och det 
där kräket med de vridna benen .är 
bortrest. Hela åtta da'r behöver jag 
inte se hans tjurskalle! Och mor
san! Hon har stortvätt hos diréktör-
skan och kommer säkert inte hem 
före nio. Alltså — vad vill du nu 
vänta på?" 

Då gav Ladewisch efter. Varenda 
nerv i honom darrade av begär att 
få den efterlängtade sparbanksboken 
i sin ägo. Först ooh främst stanna
de han till kvällsvard, vilket mycket 
förargade Dora. Sedan gjorde Lip
pert sig färdig att gå med svärsonen 
ner till Pothoffs. Därvid utstötte 
han oavbrutet skällsord mot sin hu
stru, som drev omkring ute, i stället 
för att komma hem och sköta sin 

sjuka man, som en rättskaffens hu
stru ägnar och anstår. Han hade 
minsann nog av sådan hushållning, 
och ämnade inte sitta hemma längre. 
Dora skulle bara säga modern, hur'-
dan eländig män'ska hon var — och 

uträtta, att han hade sagt det. 

Medan han skrikande och spottan
de avledde familjens uppmärksam
het, tog han obemärkt nyckeln till 
stugan från kroken, där den hängde 
och stack den i fickan. Så tog han 
svärsonen under armen, drog honom 
med sig nedför trappan och över går
dens stenläggning. 

"Men kvickt! — Framåt marsch." 

Han fick snart lov att sakta sina 
steg; han kunde knappt andas. Men 
med åtskilliga vilopauser och host-
paroxysmer kommo de slutligen till 
trädgårdskolonien, som låg männi-
skotom och dödstyst, kände sig fram 
genom mörkret till Lippertska stu
gan, låste upp dörren och smögo sig 
in. Ladewisch tände den lilla foto
genlampan. Under tiden undersökte 
Lipperts ögon alla väggar. 

"Var? sade du, Ladewisch, var à' 
de'?" 
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Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 
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(Inf. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

, Rådfrågning; Vard. 1/22—1/2 3, övriga 
tider efter avtal. 

högt! En tavla i olja fordrar för be
lysningens .skull ofta en obetydlig 

• lutning framåt, se till att den ej 
överdrives. Skulle någon tavla icke 
passa gott till väggen eller till de 
övriga, så ställ undan den resolut; 
hellre ett stycke tom yta — det är 
icke så farligt — än en onödig och 
överflödig sak. Jag minns ett rum 
i ett för övrigt helt borgerligt hem, 
utan några artistiska pretentioner: 
en djupröd vägg med en enda lito
grafi — en bild av Kiel på 1860-
talet — i en slät, svart ram, en all
deles förträfflig effekt. Ett annat 
ställe: en vit vägg med en gammal
dags byrå på mitten: över byrån en 
liten smal hög spegel i mahognyram 
på ömse sidor om spegeln två snriå 
miniatyrporträtt. Eller en långsoffa, 
över vilken hängde två rader teck
ningar, helt enkelt klippta ur en dag
lig tidning och av ägaren själv in
satta i glas med en smal svart kant 
omkring. Eller en vägg med två hö
ga bokhyllor, mitt mellan dem ett 
bord och över bordet en oljemålning, 
inköpt på en utställning av en tämli
gen ung okänd konstnär, därför att 
den tilltalade värden och hans maka. 
Denna tavla var "husets konstverk", 
hade kostat vad den var värd och be
handlades med den kärlek och akt
ning, som man består ett föremål, 
vilket man skaffat sig med försakan
de av något annat. Kanske, då jag 
nu tänker efter, kommer den alltför 
vanliga tråkigheten på våra väggar 
helt enkelt därav, att de föremål, 
som pryda dem, icke äga vår kärlek. 
De sitta där, därför att "något skall 
sitta på på Väggen", och resultatet 
blir därefter. 

Den som i forna dar reste till Rom 
plägade föra med sig åter åtminstone 
ett par kopparstick till evärdeligt 
minne av den märkliga resan; hur 
mången av alla dem som dessa år 
hemsökt Tyskland eller Italien har 
något annat med sig tillbaka än de 
billiga klädesplaggen och en bnut 
vykort eller ett "Album aus Berlin"? 
Vem samlar och bekläder sina väg
gar med kopparstick, med litografi 
av gamla svenska städer och slott, el
ler med god modern grafik, som fås 
för en billig pänning? 

Slopa det överflödiga och likgilti
ga, allt det som trängt in i ditt hem 
på grund av "lagen för det minsta 
motståndet". Det skall icke bli svårt 
att fylla dina väggar med ädlare 
ting, och var viss om att behaget och 
tillfredsställelsen därav kommer att 
återverka på hela din tillvaro. 

Från Kvinnovärlden. 

Det har väckt enormt uppseende 
inom den högre katolska damvärlden 
att påven förklarat sig icke vilja 
mottaga . kvinnliga audienssökande, 
som uppträda kortärmade och de-
kolleterade. 

Valet mellan den helige påven å 
ena sidan och toaletterna å den an
dra kan icke utfalla mer än på ett 
sätt. Vilket? 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

mamma amxz/ic>̂ i 
aJ/äd/ftusfiads mâ xvun. 

SNAPSHOTS. 
I spårvagnen. 

Göteborgaspårvagnen. 
Gamla typen. 
Askstämning. Mulet. Kvavt. 

Tyst. 

En gentleman reser sig, defilerar 
genom vagnen' och stiger av. 

När vagnen åter satt sig i rörelse 
hörs en stämma: 

— Kände du den? 
Varpå en annan stämma svarar: 
— Ja men! 
Rösterna tillhöra ett par herrar i 

vagnens mitt. Den ene följer genom 
vagnsglaset den nyss avstigne och 
fortsätter: 

— Det är inte mycket med honom 
nu. 

Varpå följer ett med de tydligaste 
detaljer utsirat samtal om den av-
stignes gång på gång namngivna 
person, affärs- och familjeförhållan
den. Högljutt. Inför hela spårvag
nen. 

Alla passagerarna lyssna. And
löst, girigt slukande varje ord. När 
en mer än vanligt ärerörig detalj ser
veras, belönas den med ett fånigt 
grin. 

Man har småningom gått igenom 
den avstignes närmaste levnadsför
hållanden, och ett ögonblicks paus 
vidtar. Ägaren till den första stäm
man isätter med sina feta, bruna hän
der tryckta över paraply kryckan och 
tyckes bakom pincenezglasen leta ef
ter något nytt intressant moment. 
Slutligen har han funnit ett. 

— Ja, den kunde ta sina hoppsan 
förr i världen, utbrister han. Oj, 
oj, oj! 

Och nu följer den belackades an-
tecedentia, hans ungdomsdårskaper 
och förvillelser. Namn, och för tyd
lighetens skull även titlar, på med-
spelande personer inblandades. 

Spårvagnen har roligt. Munnarna 
öppnas, ögonen äro idel uppmärksamt 
liv. 

En gråsprängd herre, kanske en 
bekant till någon av de omtalade, 
reser sig plötsligt och demonstrativt. 
Hans intelligenta blick lågar av 
harm, det finskurna ansiktet flam
mar av förbittring. Det pinsamma 
samtalet har drivit honom upp till 
kokpunkten. 

— Det är oförsynt! kastar han 
med av vrede darrande stämma ut 
bakom sig, innan han går. 

En förvirrad paus uppstår. 
Herrn med pincenezen gnider be

tänksamt sin haka. 
— Kände du den? frågar han. 

Rösten är sänkt och svävande. 
— Det var bestämt. . . svarar den 

andre, och rasten domnar i en visk
ning. 

Över vagnen kvardröjer såsom en 
vred susning: O försynt! 

I varje själ därinne rör sig ett dun
kelt, nyss vaknat begrepp om att 
något skamligt hänt — att det är 
oförsynt och avskyvärt att sålunda 
prisgiva människors levnadsförhål
landen, heder och ära. 

Ragna. Veters. 

Poesien dör icke, förrän den sista 
människa, som kan glädja sig åt so
lens glans och morgonrodnadens 
färgspel, har dött. 

Viktor Rydberg. 
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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. 

Mussolinis tal till världens 

Kvinnor. 
Väckande och erkännsamma ord. 

Vid den stora kvinnokongressen i 
Rom för någon tid sedan deltog Ita
liens räddare och diktator Mussolini 
i den lysande öppningshögtidligheten 
och höll därvid ett tal, riktat till 
kongressdeltagarna men därjämte 
adresserande sig även till världens 
alla kvinnor. Övertygade om att vå
ra läsarinnor (och läsare) skola finna 
det nöjsamt att taga del av, hur en 
man av dessa stora mått ser på kvin
nosaken och kvinnligt arbete, återgi
va vi här nedan talet in extenso: 

"Den fascistiska regering, jag har 
äran att vara chef för, önskar att 
för er uttrycka sin glädje över att ni 
valt Rom till mötesplats för er kon
gress och bjuder eder det hjärtligaste 
och varmaste välkommen. 

De problem er kongress skall be
handla äro av största betydelse ur 
politisk, ekonomisk och social syn
punkt. Det kan med rätta sägas att 
de omfatta kvinnornas hela liv och 
verksamhet. 

Själva huvudändamålet med den
na internationella sammankomst är 
att ännu en gång hänleda regering
arnes och den allmänna meningens 
uppmärksamhet på nödvändigheten 
av att tillerkänna kvinnorna rösträtt 
och därmed tillförsäkra dem möjlig
het att i större utsträckning än hit
tills deltaga i nationernas politiska 
liv. 

Alla tänkbara konsekvenser därav 
måste tagas i betraktande, men jag 
försäkra eder att den italienska of
fentliga meningen och strömningen 
inom vår politik icke innesluta någon 
förutfattad motvilja mot rösträtten. 

Jag anser mig berättigad förklara, 
att den fascistiska regeringen, om in
tet oförutsett inträffar, är beredd att 
garantera ett flertal kategorier itali
enska kvinnor rösträtt med den kom
munala rösträtten som inledning. 

Jag tror icke, att någon av er kän
ner överraskning över denna försik
tiga politik .med hänsyn till de före
stående valen, i synnerhet som denna 
försiktighet är parad med de mest 
optimistiska framtidsförväntningar. 
Jag är övertygad om, att införandet 
av den kvinnliga rösträtten icke skall 
medföra några olyckliga följder så 
som en del pessimister tro. Det är 
i stället sannolikt att reformen skall 
få välgörande verkningar, emedan 
kvinnorna vid utövandet av denna 
sin nya rätt skola medföra sina fun
damentala kvinnliga egenskaper, för
utseende, besinningsfullhet och klok
het. Dock vill jag inskjuta, att en 
medborgare icke fullgör sin po
litiska plikt endast genom att ned
lägga röstsedeln i valurnan. På mån
ga andra sätt och med olika medel 
kan man påverka händelsernas gång 
och den politiska situationens ut
veckling, ty själva valet är endast en 
mer eller mindre bullrande och bety
delselös episod. Men utöver valpro
blemet finns det många andra pro
blem, vilkas lösning har betydelse 
för kvinnorna och inverkar på deras 
personliga förhållanden och sociala 
ställning. Ni ha gjort rätt i att upp
taga dessa problem på ert arbetspro
gram. 

Jag önskar betona, att allt som 
kan medverka till att höja kvinnornas 
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Fem miauters arbete på kvällen er
sätter lika många timmars arbete dagen 
därpå. 

Hittills Har man genom bård gnugg-
ning ocb borstning prässat smutsen ur 
kläderna - ett utmärkt sätt att slita ut 
både kläder ocb krafter. 

Nu för tiden låter man kläderna lig
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
fenhet. 

Rinso är enastående. Det innehåller 
ingenting som kan skada kläderna eller 
Särgerna. 

Kokning onödig . likaledes hård 
gnuggning. 

SUNLIGHT SÀ.PTVÂ.L AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 

t. Vanligt tvättpulver — Inne
hållande för litet tvftl. 

3. RINSO — Innehållande eft 
mycket tvål att det bildar 
ott tvâlgelé. 

Rinso 

G ö t e b o r g .  

meddelar 

Brand- och Avhrottsförsäkring 
samt 

Liv-, Livrante- och Kapital-
försäkring. 

OBS.! Sveas förmånliga 
BARNFÖRSÄKRINGAR! 

INBROTTSFÖRSÄKRA i Sveas 
dotterbolag ASTREA. 

m 

En elegant visitvâska 
som hedrar sin ägarinnas smak 
köper Ni fördelaktigast hos $ 
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moraliska ställning kan påräkna det 
hjärtligaste stöd av den fascistiska 
regeringen. Nyligen har denna rege
ring antagit Washingtonkonventio
nen angående förbud mot nattarbete 
för kvinnor och barn. Den har vi
dare antagit en lag mot handel med 
kvinnor och barn, beredande kvinnor
na det lagliga skydd, som varje ci
viliserad stat är skyldig att giva dem 
och som redan länge krävts av dem 
som studerat detta problem. 

Och nu vill jag låta mina tankar 
lämna dessa spörsmål och gå till alla 
mödrar, till alla kvinnor, vilka stilla 
och värdigt hava burit det stora kri
gets offer och sorger — till alla kvin
nor, även till dem, vilka icke äro re
presenterade här, ofch vilka under 
denna prövningens tid mäktigt hava 
bidragit till att stabilisera det natio
nella livet. Mina tankar gå också 
till alla övriga kvinnor, vilka dagli
gen giva mänskligheten den dyrbara 
gåvan av sitt outtröttliga arbete i 
skolor, i fabriker, i hemmen, på sjuk
husen och på åker och äng. 

Jag ber eder mina damer att över
bringa till edra länder, även de mest 
avlägsna, mina hälsningar och jag 
uttalar mina förhoppningar, att den
na kongress skall komma att betyda 
en väsentlig förbättring av kvinnor
nas ställning liksom ett framsteg i 
de civiliserade nationernas historia." 

Mannen, 
Kvinnan, 

barnet. 
Det har i dagarne berättats i pres

sen om en rapport, som av fängelse-
predikanten Ernst Asplund i Örebro 
ingivits till fångvårdsstyrelsen, och 
vari hän gör gällande, att de nya la
garne om barn utom äktenskap verka 
demoraliserande. De gynna nämli
gen, påstår han, kvinnan, som kom
mit på utförsvägen. Så länge kvin
nan ensam' fick bära bördan manade 
henne detta till återhållsamhet. 

Man kan med pastor Asplund liv
ligt önska, att sedligheten måtte hö
jas, men man måste förvånas över, 
att han synes gilla det gamla syste
met "att mana kvinnan till återhåll-

kallar Dagens Nyheter d 
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Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

använd enligt bruksanvisningen 
giver ett storartat resultat. 

samhet genom att låta henne ensam 
bära bördan". För det första bar 
kvinnan aldrig bördan ensam, barnet 
måste ju alltid lida med den över
givna modern, ja, i ännu högre grad 
än hon. "Och för det andra innebar 
detta system ett uppenbart ocb otill
börligt gynnande av den medskyldi
ge manlige parten, uppmuntrande 
hans ansvarslöshet. Det visade sig 
för övrigt ineffektivt, i det att de 
utomäktenskapliga barnens antal 
oavbrutet ökades. "Härtill har, 
yttrar lagberedningen i sitt betän
kande till den nya lagen, "antagli
gen lagstiftningen bidragit. Lagens 
njugghet vid utmätande av föräld
rarnas förpliktelser emot dessa barn 
uppmuntrar till lösa förbindelser i 

stället för att avhålla därifrån. 
Den nya lagen lägger en bet} dan 

de börda på båda föräldrarne me 
hänsyn till barnets uppehälle och 
uppfostran, och innehåller icke « 
enda stadgande, som gynnar kvin»^ 
på mannens bekostnad, d. v. s. I 
henne någon förmån före^ht® 
Bördan fördelas mellan båda °r-
äldrarne efter vars och ens ekono 
ska bärkraft. Det är rättvis • 
om någon förbättring på detta s) ^ 
våldets, lättsinnets och ansvars^ 
tens område är möjlig, komme 
att tillföras oss av det nya syse 

vilket genom sin stränghet r' 
skall mana icke blott- kvinnan 
även mannen till återhåll»'1111 

G. #• 

Madame Katherine 
Tiné^ 

A V® 
har nu senast gästat F"tfn-
ansedda Helsingfonstullin» j^es 
vudstadsbladet" annQnst i ^ 
ankomst med en liten sven^ 
utan vidare "klippt tu införd1 

tidning och utan pröv 111 i^rpå 
de egna spalterna! 1 ^,,,1 lertid s' 
tryckte redaktionen ei 

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

Mattan fordet burgna, välomhonade.med kulti"firarf smak inredda_hg——-
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pirektion: Olle Sandhor g. 
Varje afton kl. 8-10,30 

«Öp svenska varor 

~T]]Ta^featern7 
Lördag ocH söndag kl. 7 och 9, 

Hemslavinnor. 
övriga dagar kl. 8: 

stället för 

S P R I T  

Exploderar icke! 
Flyter icke ut! 
Rent o. bekvämt! 

Demonstreras och 
försälj es i parti 
och minut hos 

djupa beklagande av det förefallna 
Madame Tingley den mest 

fullständiga upprättelse, varjämte 
„lats upplåts åt professor Osvald 
girén för en i sympatiska ordalag 
avfattad artikel om det teosofiska 
högkvarteret Point Loma samt om 
Madame Tingleys verksamhet. 
* Madame T. återkommer i dagarna 
till Gröteborg, där hon den 6 sept, 
kommer att hålla ett med ljusbilder 
illustrerat föredrag över det så om
stridda Point Loma. Lokal blir 
konserthuset, som förhyrts för än
damålet, fastän utställningsbestyrel-
sen avgiftsfritt ställt kongresshallen 
till förfogande. Med detta arrange
mang har man velat befria föredrags-
publiken från den kostnad, som en
trén till utställningen representerar. 

Göteborgs teatrar 
la nu slagit upp sina portar för sä
songen. 

Lorensbergsteatern har återuppta
git Tor Hedbergs framgångsrika 
lustspel Nationalmonument et, som 
samlat gott hus vid starten. Efter 
växlande och för teaterns bestånd 
stundom hotande öden står den nu 
räddad åt staden för att med huvud
sakligen .samma ensemble gå fram
tiden till mötes under direktör Gösta 
Cederlunds egid. 

Stora Teatern startade den 1 sep-

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

i  G ö t e b o r g  1  9  2 3 .  
Försumma ej att besöka 
Skandinaviens hittills 
s t ö r s t a  u t s t ä l l n i n g .  

B i l l i g a  i n k v a r t e r i n g s m ö j l i g h e t e r  
genom Inkvarteringsbyrån. 

I samband med Utställningen anordnas 

Ö: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. 

tember med en för Sverige ny Kàl-
mån-operett, Hollandsflickan, som 
efter sin urpremiär 1920 redan hun
nit uppleva åtskilliga framgångar 
på de stora scenerna därute. Även på 
svensk publik torde ett nytt verk av 
Czardasiurstinnans och Bajadärens 
populäre kompositör utöva en oemot
ståndlig dragningskraft. Huvud-
partierna utföras av Inga Peters och 
Alfhild Westling-Weijden, hrr. K. 
Kinch, John-Erik Strandman och 
Oscar Tjernberg. 

Det från publikens sida länge när
da önskemålet om sänkta biljettpri
ser har i och med denna säsong till
mötesgåtts från teaterns sida. 

Nya Teatern fortsätter med sitt 
omtyckta program från förra spel-
året Jorden runt på 80 dagar, vilken 
dock snart kommer att avlösas av 
ett nytt program. Det kan nämnas 
att även denna teater med rätt upp
fattning av publikens önskningar på 
ett avgörande sätt reducerat sina pri
ser, vilka nu kunna betecknas som 
verkligt låga. 

På Lilla Teatern sträva Hemslav
innorna, styrkta av publikens bifall, 
uppför de sista trappstegen till ett 
rekordartat 200-dagarsjubileum. 

Extra billiga priser 

Från förnämsta fabriker 
har i dag anlänt stora 
mängder alla färger till 

K l ä d n i n g a r  o c h  s k o d o n  

S i l k e - S t r u m p o r  f r .  3 7 5  
i högre 

M e r c e r :  F l o r s t r u m p o r  

Bomulls-Strumpor (silkeimitation) 
alla kvalitéer och färger. 

Köp endast solida Strumpor, ty 

det är bevisligen billigt i längden. 

Avigt. 
Vilken avig väderlek denna som

mar ! 
Ett par futtiga vårdagar i slutet 

av mars och tolv sommardagar i 
juli, men för övrigt orkan, stark 
blåst och blåst, hagelbyar, skyfall, 
ösrägn, solrägn och vanligt rägn. 

Rägn! Rägnerirägn! 
Om en påpaaslig regissör suttit 

däruppe och trasslat till väderleks
förhållandena i akt och mening att 
förarga utställningsstadens invåna
re, besökare och funktionärer, kunde 

IS SEW^sV^; 
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Nyheter för 

hösten 

det ej synts finurligare planlagt än 
nu, då man dock får antaga att det 
föga intresserar vädrens herre, vad 
som sker i Göteborg. 

De enda som på sin tid ej hade 
skäl att klaga voro simmarna. De 
hade ett idealiskt väder. Men tänk 
på alla de andra! De blåfrusna ge
stalterna i det historiska fästtåget, de 
buttrande, halvnakna gymnasterna, 
som med dödsförakt och glans fingo 
fullgöra sina prestationer inför en 
publik i päls och tre par yllestrum
por. — Och hur kav stilla lade sig 
ej plötsligt det annars vilt upprörida 
havet under stora regattan, iså stilla 
att båtarna drevo in med aktern före, 
— en härlig situation för kappseg
lare! Och hur friskade det ej under 
flygveckan — hur notoriskt har ej 
rägnet stått som hasselspön i backen 
under fyrverkerikvällarna ! 

Det har varit ett genomgående 
drag: vid alla utomhusprogram skva
lande rägn eller isande nordost; vid 
alla stora inomhusprogram en mör
dande värme. 

Teatrarna ha däremot, figurligt 
talat, dött av köld. Hur trasslade 
ej väderleken med fru Pfeil-Köster ! 
Kväll efter kväll en bitande vinter-
temperatur kring hennes lilla som
marteater ute vid Långedragsfjor-
den. Och när hon så äntligen flyt
tade in sina penater till Stora tea
tern, kom med ens värmen, och den 
publik, hon sökt i staden, störtade 
huvudstupa ut att svalka sig vid 
Långedrag! 

Dylikt är ett häxeri, för vilket in
gen levande varelse kan skydda sig. 

I alla dessa väderlekes prövningar 
har mänsklighetens hopp blivit in
diansommaren. 

När detta skrives duschar rägnet 

Vill Ni 

bli vacker? 

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

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

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

Ovicula (ägg) Tvål  
Användes av våra vackraste skådespelerskor. 

| , % , r  r u t o r n a .  H i m l e n  ä r  s å  t j o c k  
of h tung som om den när som helst 
shulle kunna ramla ner över jorden. 

Det ser inte lovande ut! Men ba
ra alla semestrar äro slut, alla in
flyttningar från landet överstökade, 
skörden är grundligt fördärvad och 
all frukt nedblåst kan det ju hända, 
att vi åtminstone genom fönstren i 
våra respektive arbetslokaler kunna 
få skåda ut över en stad, badande i 
värme och sommarsol. 

T. R. 

Flyttlasset. 
Ett sommar flyttlass skranglar 

fram på den uppblötta landsvägen. 
1 'et går långsamt och slokörat såsom 
återtåget efter lidna nederlag. 

Ingen stämning av triumf över 
sköna varma, i fulla drag njutna 
sommardagar vilar över det. Allt 
har varit lika upp och nervänt som 
de vita bords- och stolsbenen, vilka 
utmattade sticka upp i den tunga 
gråluften. Babysängen, korgstolar
na, sängkläderna, hängmattan, sy
maskinen, bloddroppen och låren med 
utskottsporslin, allt finnes där, och 
allt ser lika slokörat ut. Slokörad 
är också hästen, som olustig lunkar 
framför kärran med sänkt huvud. 
Slokörad och missmodig karlen, som 
sömnigt håller i tömmarna. 

Lunk! Lunk! Skatt! Skvatt! 
Det är sommarlasset 1923 på väg 

in mot staden. Litet husgeråd med 
andra ord, som för tre månader se
dan flyttades ut i en rägnig, kall och 
genomsur bygd, och som nu åter 
flyttas in för att ställas tillbaka på 
de gamla platserna igen att vinter
torka. 

Insändarnes spalt. 
Två aktuella frågor. 

Med stort intresse läste jag i den
na tidnings n:r 31 dels professor
skan Holmgrens präktiga artikel om 
internationella kvinnoföreningar och 
dels "Quelqu'uneis" - reflektioner an
gående kvinnliga präster. Jag ber 
förbindligast att här få framställa 
ett par synpunkter beträffande des
sa frågor. 

Eru H. ainför Benjamin Kidd och 

- Teosofisk standardlitteratur. -
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Ccosoficn, den inre 
kunskapens väg 

av 

Katherine tingley 

"Med tändande ord uppkallar förf. alla 
goda krafter till kamp mot den självisk
het, som är den djupaste orsaken till 
världens lidanden". 

A. H—g i Kristianstads Läns tldn. 
Klotband Kr. 3: 50. Häftad Kr. 2: -25. 

Universella Broderskapets Teosofiska 
Förlag, Stockholm 3. 

ßegär 
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Hames Lundgren eG 
Göteborg 

Sverigeé största öch fornåméta 
(héf irma. 
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Alfred Russel Wallace. Dessa hava 
sagt att det är "kvinnan, som skall 
bli civilisationens maktcentrum" — 
"mänsklighetens förnyare" — "sam
hällets omdanare i ideell riktning", 
o. s. v. 

Nåväl, Alla kvinnoprisare, de må 
nu vara snillen eller endast välme
nande ivrare, må gärna för mig hål
las i all ära. Säkert äro ide flesta av 
dem utmärkta män och kvinnor, och 
vore alla sådana, hade vi nog snar-
ligen det jordiska idealsamhället här. 

Men nu gäller det att räkna med 
verkligheter och ej drömma drömmar. 
Vi måste räkna med den stora mas
san, genomsnittsmänniskorna, den 
mäktiga manhopen, den mäktiga 
kvinnohopen. 

När nu de s. k. idealisterna pro
klamera: det är kvinnan, som skall 
förbättra världen — vilket underlag 
har då denna proklamation? Är det 
icke så att den, som skall förbättra, 
måste själv vara åtskilligt bättre än 
det eller den, som skall förbättras? 
Ergo måste kvinnan anses vara så 
mycket "bättre" än mannen! Vad 
innebär detta? 

Ar kvinnan i allmänhet klokare, 
rättfärdigare, barmhärtigare — är 
hon mer logisk, mer förutseende, mer 
andligt vaken, mer kraftig, mer out
tröttlig än mannen? Är hon mer 
osjälvisk, mer lyckosam i sina idé
ers genomförande? Ar hon, med ett 
ord, en högre människa? 

Det synes mig som om många väl
menta kvinnasaksivrare med glatt 
mod svara ja på alla dessa frågor. Det 
är kvinnan, som skall gör'at, och 
som kan gör'at! 

Ja ja, kvinnan kan mycket. Då 
kvinnor och män gå hand i hand, 
kunna de allt. 

Men den osminkade verkligheten 
är dock sådan att vi måste räkna 
med realiter. Det går ej an att plocka 
ut några elitkvinnor och peka på 

/  VARJE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

läser  man 
n u m e r a  

GÛTEBORES HANDELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

v. j 

dessa och säga: Sådan är kvinnan 
och som sådan skall hon reformera 
världen! Ty lika befogat kunde vi 
då även plocka ut några elitmän, 
peka på dem och säga: sådana äro 
männen, deras höga moral skall 
segra. 

Min egen, som jag tror, oförgripli
ga mening är denna: Vi genomsnitts
män och genomsnittskvinnor äro de, 
som utgöra mänsklighetens majori
tet. Elitfolket i samhällena är få
taligt, men jag tror att däribland 
finnas minst lika många män som 
kvinnor. Och den stora massan är 
de helt vanliga människorna. Bland 
dessa vågar jag ej ge mannen före
trädet. Men icke heller kvinnan. Ty 
det är min fasta övertygelse att de 
ungefär uppväga varandra. 

Kvinnoföreningar kunna säkert, 
liksom manliga föreningar, vara in
tressanta för sina kommittenter och 
— för all del — även verka mycket 
gott. Men någon bättre mänsklig
het skapa de säkert aldrig, ty till 
detta fordras att de två könen gå 
hand i -hand och arbeta tillsammans. 
Ty iden stora kvinnohopen är, liksom 
den stora manhopen, ett sammansatt 
konglomerat, varur de förädlade in
dividerna endast iså småningom höja 
sig. 

Det är gott och välsignat att kvin
nan slkänker även sin andliga moder
lighet åt samhället. Men jag ser det 
så som om mannens faderliglhet är 
lika nödvändig för samma samhälles 
lyftning. 

Man behöver blott betrakta det 
mindre samhället, familjen. Det har 
aldrig visat sig nyttigt för en barn
skara, synnerligen om den består av 
pojkar, att hemmet styrdes endast av 
en moderlig vilja. För den inre har
monien och för ungdomens sedliga 
karaktärsutveckling kan intet på 
jorden ersätta den ädla faderliga 
viljan i hemmet — det vill säga, den 
moderliga ooh faderliga viljan i har
moniskt samarbete. 

Ooh erkänner man detta, så bort
faller även det storvulna talet om 
att det är kvinnan, som skall refor
mera världen. 

Beträffande den andra frågan an-
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Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

• •• 
Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 
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ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

I Rosenhof. 

fonan av Luise Westkirch. 
Översättning av _e. 

»tr _ . 39" 
tan °t JUVf^erare Salomon i Grusga-

Wetl",ilangt från torget> det där 
sterrut ^ inkörsPorten. Fön-
try^9" * bakdörren hade karlen 

gatan till — ^ tjärPaPPer- Mot 
"H ' U järn-Persienner —" 
»^, e stulit mycket?" 

historien giot På fine'. 

^ktrisk Cn ' ''ur' -^an bade en 
"på sjn ^'"sMocka innanför rigeln sin "uraiuor rige in 

käI^ren l.m6d ledning tiU sänS" 
stack i« i. j a snart nu spetsboven 
sHvari ^!genom hålet i glas-

stoiw ^ lran rig®!11! började 
På Wn •U®ande' Hela huset kom 
0011 med Prm, några minuter. Till 

Poliskonstapel kom i rö

relse! Men tro inte dom fiok tag i 
honom. När klockan gav allarm 

tog han till schappen." 
Nu visste alltså Paul vad för" en 

affär, som i natt fört vännen Schack 
på torget, och varför han med sina 
styva steg rusat fram längs pelar
gången. Efter ett sådant misslyc
kande var det knappast att vänta, 
det han skulle företaga ett nytt rö
varetåg inom de närmaste nätterna. 
Paul fick alltså någon tid att vila 

ut sina överretade nerver. 
Söndagen ursäktade han sig hos 

Lisa med ett sammanträde inom ett 
utskott från olika fackföreningar, 
vilket han måste bevista i en annan 

stad. Hellre än att uthärda den frå
gande blicken i hennes ärliga ögon 
drev han planlöst omkring. Men 
hans tankar stannade hos henne, och 
de förde krig med varandra. En 
stämma i hans hjärta befallde: Säg 
henne det! Hon har rättighet att 

veta, vem den är, som hon vill till
höra för livet." Men den andra vi

skade inställsamt: "Har du inte re
dan s ornat din skuld? Är det icke 

din föresats att vidare sona den ge
nom ett rent och ädelt liv? 1 änk 

vad din bekännelse skulle göra hen
ne olycklig, kanske rent av driva 

henne i armarna på en sämre man. 
Tig. Vänta." 

Lisa tillbragte sin ensamma sön
dag i en så tryckande ängslan, att 
hon till ock med bröt med sin strän

ga slutenhet. 
"Månne han verkligen håller av 

mig, mor?" frågade hon. "Ända 
se'n vår förlovningsdag är han för
ändrad. Han är som bortbytt. Du 
måste också ha' märkt det, mor. — 
Ja — ibland tror jag rentav, att han 

ångrar sig." 
Mor Lippert suckade mycket 

djupt. "Lisa min, du är den kloka
ste och duktigaste av alla mina dött

rar, allt vad du ta'r fatt på, så lyc
kas det dig. Men — på mansfolk 

förstår du dig inte; dot, tror jag, ha' 
jag och dina systrar begripit bättre 
vid fjorton år än du med dina tju-

gutre." 
Detta uttalande bestyrkte Lisas 

svåraste fruktan. 
"Han tycker inte om mitt sätt", 

sade hon till sig själv. "Han vill ha' 
mig annorlunda. Det blir ingenting 

av med kamratskapet för livet," som 

jag drömde mig så skönt, — ack, så 
skönt!" 

Och de tårar hon nu fällde, voro 
vida bittrare, än de hon gjutit för 
Emanuel Meyer. De hade endast 
gällt bedragen ärelystnad. Denna 
söndag grät hennes hjärta. 

Mot slutet på veckan hjälpte mor 
Lippert sin hyresgäst Palle att pac
ka hans lilla resväska. Han for till 
Bremen till en kusin, som han bru
kade göra två eller tre gånger om 
året. Kusinen var nog en välbärgad 

man ooh snäll mot sin 'släkting, ty 
Palle kom aldrig tomhänt tillbaka. 
Fru Lipperts sparbanksbok kunde 
också bevittna detta. Därför såg 
hon gärna dessa inbringande resor. 

Och pappa Lippert var glad som 
en skolpojke, som får ferier, när den 
lame tiggarens breda gestalt, med 
den lilla väskan över axeln, kröp 
bort över gårdens knaggliga sten
läggning. Sedan krymplingens go
rillaarmar sammanpressat bröstet på 
honom, fruktade Lippert honom som 
själva "den lede". När Ladewisch 
kom den kvällen — han brukade 
kretsa kring Lippertska huset, som 
en hungrig fiskmås kring en ångbåt 

för att passa på någon smula, som 
föll från bordet — fick den gamle 
strax fatt på honom, drog honom ner 
på gården, där han inte behövde va
ra rädd för nyckelhål och väggar, 
och väste honom i örat: "Hör du poj
ke, i kväll gör vi vår kupp!" 

"Varför just i dag?" brummade 
Ladewisch olustig. "A' ju fredag i 
dag!" 

"Varför inte i dag?" pläderade 
Lippert. "Det är nymåne, och det 
där kräket med de vridna benen .är 
bortrest. Hela åtta da'r behöver jag 
inte se hans tjurskalle! Och mor
san! Hon har stortvätt hos diréktör-
skan och kommer säkert inte hem 
före nio. Alltså — vad vill du nu 
vänta på?" 

Då gav Ladewisch efter. Varenda 
nerv i honom darrade av begär att 
få den efterlängtade sparbanksboken 
i sin ägo. Först ooh främst stanna
de han till kvällsvard, vilket mycket 
förargade Dora. Sedan gjorde Lip
pert sig färdig att gå med svärsonen 
ner till Pothoffs. Därvid utstötte 
han oavbrutet skällsord mot sin hu
stru, som drev omkring ute, i stället 
för att komma hem och sköta sin 

sjuka man, som en rättskaffens hu
stru ägnar och anstår. Han hade 
minsann nog av sådan hushållning, 
och ämnade inte sitta hemma längre. 
Dora skulle bara säga modern, hur'-
dan eländig män'ska hon var — och 

uträtta, att han hade sagt det. 

Medan han skrikande och spottan
de avledde familjens uppmärksam
het, tog han obemärkt nyckeln till 
stugan från kroken, där den hängde 
och stack den i fickan. Så tog han 
svärsonen under armen, drog honom 
med sig nedför trappan och över går
dens stenläggning. 

"Men kvickt! — Framåt marsch." 

Han fick snart lov att sakta sina 
steg; han kunde knappt andas. Men 
med åtskilliga vilopauser och host-
paroxysmer kommo de slutligen till 
trädgårdskolonien, som låg männi-
skotom och dödstyst, kände sig fram 
genom mörkret till Lippertska stu
gan, låste upp dörren och smögo sig 
in. Ladewisch tände den lilla foto
genlampan. Under tiden undersökte 
Lipperts ögon alla väggar. 

"Var? sade du, Ladewisch, var à' 
de'?" 
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Emilie Pettersons 
Broderiaffär 
(Inneh. A. HÄRSTRÖM) 
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Handarbeten 
av alla slag till billigaste priser. 

gående kvinnors tillträde till präster
lig tjänst, iså är den ju litet inveck
lad, det medgives. Andra religiösa 
samfund äjn statskyrkan ha ju kvinn
liga predikanter och det har icke 
sports att dessa på något sätt sårat 
den "i kristna begrepp rotade an
ständighetskänsla", för vilken 
Quelqu'une ined rätta så varmt iv
rar. Att en offentlighetens kvinna 
icke uppträder inför allmänheten un
der de äktenskapliga naturfunktio
nernas diskreta perioder är väl själv
fallet. 

På detta intima område finns dock 
ett men. Låt oss för ett ögonblick 
beskåda en annan offentlighetens 
kvinnogrupp, lärarinnorna. 

Jag vet icke huru många lärarin
nor i vårt land, som äro gifta. Men 
vad jag vet, är att det finns en hel 
del sådana, som ha sjuktjänstledig
het vartannat år för att föda barn, 
och att stat och kommun betala det 
mesta av lönen till deras vikarier. 

Huruvida ett sådant system är 
nyttigt eller ens (rättvist, vill jag 
icke nu yttra mig om. Dock synes 
det mig att en familjemoder bör för
sörjas av familjefadern under de år, 
då hon lever helt för honom och fa
miljen. Detta av rättvisa mot andra 
folkklasser, vars kvinnor icke ha 
allmän tjänst. 

Det vore måhända att antaga att 
den kvinnliga prästen, i större ut
sträckning än den kvinnliga läraren, 
stannade i sitt ogifta stånd. Och jag 
bekänner gärna att detta är för käns
lan mest tilltalande för den utomstå
ende. 

Vad jag däremot icke fullt kan in
se vikten av, är Quelqu'unes månhet 
om mannens företrädesrätt till "plat
sen innanför ailtarrunden". Är kvin
nan kapabel att från predikstolen 
föra lärans förkunnelse, varför skulle 
hon då ej också kunna få uträtta det 
lättare: stå vid altarbordet och läsa 
böner innantill ur en bok, eller räcka 
folk sakramentets bröd och vin. Till 
syvende og sidst blir nog ändå detta 
för många mest ett yrkesarbete 
bland många andra, detta såväl bland 
manliga som kvinnliga ämbetsinne-
havare. 

Platsen innanför altarrunden är 
icke heligare, än att vilken som hälst 
allvarlig och gudfruktig man och 
kvinna bör kunna bereda sig för till
träde dit, om lust och fallenhet före
finnes. 

Men att det kyrkliga fromhetsli-
vet skulle få ett så nytt och stort 
tillskott genom de kvinnliga präster
na är svårt att inse. Jag tror inte 
att kvinnans fromhet och gudsfruk
tan väger mer än mannens. Att det 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

Nu inkommet stort urval av vackra Ylletyger, Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, Hvita Väf-
nader, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahmans Trieotunderlclä-
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering' 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, Filtar, Sticktäcken. Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
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Ingen kan beröva er er slutliga 
framgång utom ni isjälva. 

Emerson. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

V. 

finns flera kvinnliga än manliga 
åhörare på "pingstvännernas" och 
frälsningsarméns möten, utgör be
lägg för något helt annat, och hör 
ej hit. 

Om jag vore lagstiftare, skulle jag 
föreslå: låt de kvinnor, som duga till 
präster, bli detta. Det kommer inte 
att göra någon skada, och troligen 
ej heller någon väsentlig vinst för 
det allmänna. Men det kan vara en 
gärd av rättvisa åt teologiskt skola
de och begåvade kvinnor, och de 
skola säkert icke missbruka den. 

Joar Blå. 

RUli 
/a//a 
önsAacte 

DINER 
/TÏRFJEI" 

o c/} s/or/eAar* 

ßäsf oc/t />/Z//(JâsZ 
bos ° 

/VBCARLJOHNSSON 
2 A i fMjj/orrU/ 2 

Affärsmannen och 
gulaschen. 

Affärsmannens mål är att arbeta 
sig till en förmögenhet och. sedan för-
kovra den. 

Gulaschen vill hastigt vinna sin 
och sedan lika hastigt förslösa den. 

Affärsmannens önskan är att göra 
nytta med sina pängar; gulaschens 
att blända med dem, så länge de 
vara. 

Affärsmannen lever så som om 
hans förmögenhet ständigt kunde 
taga slut; gulaschen som om den al
drig skulle kunna göra det. 

Den förre startar, vidmakthåller 
och utvidgar ett företag, den senare 
blott startar. 

En verkligt bildad och solid af
färsmanis hem står såsom ett gott fö
redöme för hur livet av alla och en
var kan och bör inrättas: enkelt, sta
bilt, ändamålsenligt; hos en gulasch 
.till-ropar varje sak med braskande åt
börder besökaren: Se vad jag kan 
som icke alla andra kunna. 

En duktig affärsman är i sitt fö
retag såsom en i guld infattad ädel
sten, vilken ger infattningen dess 
värde; en gulasch i sin lyx är som en 
i briljanter infattad gråsten, vilken 
skämmer sin infattning. 

När en solid affärsman en dag 
lägger upp, står skutan fullt redo och 
segelklar för andra krafter; men när 
en gulasch stoppar, slås dörren upp 
till ett sterbhus fyllt av obehagliga 
överraskningar, förvirring, oreda, 
förbannelser och gråt. 

Representant i Stockholm 
för 

Kvinnornas Tidning 

E. Nordliatnman Skriv- & 
Revisionsbyrå 

Rikstelefon 13768. 
MALMSK1LLNADSGATAN 11, 2 tr. 

S TOCKHOLM. 
Utför: Maskinskrivning av fackliga och 

vetenskapliga arbeten, protokoll, mo
tioner etc. 

Bokföringsarbeten och bokslut, tillfäl
liga uppdrag såväl som ârsackord. 

Revisioner, siffergranskningar, deklara
tioner översättningar. 

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

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

Skånska Wienerbageriet 
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EMY THORIN 
Erik Dablbergsg. -2 (mitt för Reallärov.) 

Nya Tyska Wienerbröd. 
Tel. 6077. Tel. 6077. 

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

YVY-tvålen säljes-överallt. 

Aktiebolaget YVY Fabriken, Yslad, 

HubUrumstoåiiqi, 
extra kvalité. Pris pr kart. 75 öT0 
T,II sol» o»Jast u> v e'St,255. Till salu endast 

hos SMF" 
57 Kungsgat., Göteborg et 

'«uti, 

Färska Kräftor. 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

En större post 

Dam-linderkläder 
utsäljas till 

Reklampriser 
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DAGLINNEN 

BENKLÄDER ... 

225 

275 

NATTLINNEN fr. 

HERM.MEETHS AB. 

300 

300 

450 

Meta. 

Kvinnornas Tidnings 

Pristävling: 

Kan Ni skriva ett bröllopstele
gram? har hittills rönt en ganska liv
lig tillslutning. Flertalet av de in
sända manuskripten mana emeller
tid till skarpare tävlan bland de 
kvicktänkta hjärnorna inom vår lä
sekrets. Tävlingstiden utgår den 4 
september. Rörande de utfästa pri
sen se närmare i föregående num
mer! 

/>/ STAAKAJTE 
T/U #/LL/CAJTFPFF/J£T 

»OJ 

VB.CÂPIJom/s OM 
2 /funffj-forpe/ 2 

Meta har presenterats för redak
tionen, vars medlemmar, med friskt 
minne av den ohyggliga lukten från 
den denaturerade spritlampan i som
marens resväska, det fasansfulla fo
togenoset i motorbåtsruffen och det 
trilska primusköket i sommarstugan 
hälsade besöket med entusiasm. — 
Meta 'är nämligen ett nytt överläg
set brännämne, som glansfullt er
sätter, åtminstone i många fall, bå
de brännsprit och fotogen. Det är 
ett vitt fast ämne med så många för
tjänster, att deras namngivande 
skulle fylla en kvarts spalt. Här 
äro emellertid några. Meta är lukt
fritt, och det brinner med en klar 
het låga, utan rök, utan att svärta, 
utan att lämna aska efter sig. Man 
kan lugnt lägga det var som hälst 
utan att behöva frukta självantänd-
ning, explosion, att det skall rinna 
ut och förstöra något eller vara far
ligt för barn, om de skulle få fatt i» 
det. 

Vid den intressanta demonstratio
nen på vår redaktion förevisades 
också ett stort antal för metaupp-

• loF Asklunds 

Bröd 
Det är 

./i' 

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

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

Bästa ekonomi är en 
WO CO - spisanläggning. 
Woco-spisen finnes att 
tillgå i 8 storlekar för 

12 till 14 rums lägenheter 
11 Vi leverera hela anlägg
ningar eller evt. all ma

terial till lägsta priser.. 
— 

Sänd oss en skiss eller 
ritning och vi giva Eder 
kostnadsfritt förslag. 

Då order ingått även 
tmonteringsritning. 

Värmeledningsfir
man WOCO, Borås. 

Vårda håret! 
om det är sjukt eller friskt _ 

ZIWERT2 Extraïf v "vänd 

Hovleverantör , rer samt h ^'"hoj Zinerfz Mftr. , S3! 
Lorensbemso-at,.. , hote1>ora. 

Försäljning av Vin 

heter och Ege„<l„ra^-
gen. 

UTHYRNINGS & 
7"£4. / O ̂  O 

» ISS.OQ 

värmning avsedda specialapparater, 
olika slag av fotstativ med kokappa
rater och varmvattenskålar, frisér-
lampor m. m. 

Dessa apparater böra vara synner
ligen behändiga och praktiska att 
medföra på (resor, på utflykter till 
lands och vatten och även kunna 
göra goda tjänster i hemmet — re
daktionen fastnade genast för åt
skilliga av dem. 

Meta och Metaapparaterna föras 
av firman Ferdinand Lundquist & 
C:o härstädes, där demonstrationer 
visst även förekomma. 

S Iump=par t i er 
Dam: Kapp- & Dräkt-tyger. 
Herr: Kostym- & Sport-tyger 
m. m., uti rikt urval för Hösten inkomna från landets 

största fabriker utsäljas ENORMT BILLIGT. 

Aktiebolaget 

T H E O D O R  P E T T E R S S O N .  
Klädesmagasin, l:sta klass Herrskrädderi. 
KUNGSTORGET 1. Telef. 1740, 14888. 

HAVRE-MUST 
0 Bästa frukosträtt. 

För ALDRINGAR, VUXNA OCH BARN. 

BREVLÅDA. 
Tänkande. Vi ha läst Eder * • 

velse med verkligt intresse. Och k 
klaga endast-att Ni vägrar offen/" 
görande av ett så klartänkt och 
jant inlägg i denna ännu ^ 
kvinnorna foga genomtänkta fråga 

Susen M-r, Malmö. Tufeen tacî 
för det utsökta provinsprovet! Lyd 
liga Skåne, som har sådan "gröda"! 
Och lyckliga vi, som ha en vän i 
Schlaraffenland. 

"Kan-ej-låta-bli". J0, låt bli ^ 
rimmeri, kära, söta, rara Ni! 

Turist. Omöjligt! För långt, fe 
torrt, för surt! Få vi något kort, 
saftigt och salt i stället. 

Moster Eva. Ni gör oss förtvivla
de! Hundra utmärkta matrecept — 
och tiotusen abonnenter, som avvär
jande sträcka ut händerna och fe 
oss att för Guds skull få slippa. 
Vart få vi lov att återsända Eder 
kokbok? 

Tvivlande. Det låter otroligt. Men 
att se detta barnsliga foster av ea 
naiv hjärna såsom en attack mot Va
tikanen är väl dock att skåda spöken 
på ljusa dagen. 

Från Tegnérs stad. Gärna, om Ni 
kan! Men "idyll" passar ej i detta 
sammanhang, det måste Ni först 
grundligt klargöra för Er själv. 

" LINOLEUMMÀGÀSINET* 
• Å > . STÄLLEß CMJIGAI iJKUGGAft 

GÖTEBORGS „ 
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"Under skåpet. Vi får lov dra' 
fram skåpet. Ge mig stämjärnet, 
eller en jämten, så vi kan lyfta plan
kan." ' 

"Om jag skulle ta' och hänga roc
ken för fönstret?" överlade' Lippert. 
"Mors gardiner är bara spindelväv." 

Ladewisch, som knotande och pu
stande försökte draga fram skåpet, 
försiktigt så att inte porslinet skulle 
ramla ut — fräste argt: "Här finns 
ju inte en katt! Hjälp mig i stället." 

Detta var emellertid den första 
kvällen, som Paul återupptagit sin 
jakt på Schack. Bakom syrenbusken 
i grannträdgården låg han redan på 
lur. Han såg de båda figurerna 
smyga sig till Lippertska stugan — 
stugan, där Schack försvunnit och 
där Palle sedan krupit fram. Han 
kände igen den gamle landstrykaren 
och även svärsonen-skräddaren, såg 
dem båda gå in och tända ljus. Yad 
i all världen kunde de ha' att göra. 
där så sent på en mörk höstkväll? 

Nyfiken smög han sig fram och 
ikade genom den tunna gardinen. De 
därinne hade dragit fram köksskå
pet och sutto på huk bakom det fratn-
åtböjda över något på golvet. Vad 

det var kunde Paul icke urskilja. De
ras huvuden, och det som sysselsatte 
dem, doldes av skåpet. Så hörde 
man ett knakande och ett dunder, 
som av en fallande planka. Figurer
na böjde sig djupare ned. Några fö
remål blevo våldsamt slungade åt si
dan till höger och vänster. Var det 
kläder? Lumpor? —• I samma ögon
blick reste sig båda från sin ned.hu-
kade ställning och stodo mitt emot 
varandra till höger och vänster om 
skåpet. Paul såg deras av lampan 
belysta ansikten mörkröda av vrede. 
De knöto händerna. En ström av 
eder och skällsord utöste de över var
andra. Ett par satser uppfattade 
Paul : 

"När en åsna är vägvisare ham
nar man i idioternas land!" och: "Sa' 
jag inte strax, att det var fredag!" 

I detta ögonblick kastade en plöts
lig vindstöt en av bönrankorna mot 
fönsterrutan, och de innevarande fo-
ro tillsamman, som om de blivit er-
tappade vid en förbrytelse. Det blev 
dödsstilla i stugan. Då Paul, so,m 
tagit ett språng tillbaka, åter för
siktigt närmade sig fönstret såg han 
Lippert och Ladewisch i stor brådska 

sammanrafsa de på golvet liggande 
föremålen, slänga dem ned och rycka 
skåpet tillbaka till dess plats. Strax 
efter kommo de ut, stängde stugan 
och smögo långsamt mot staden till 
- den gamle Lippert stönade och 

stödde sig tungt på svärsonens arm. 
Så snart de försvunnit lik skuggor 

i mörkret, vände Paul om till stugan. 
Han ville veta, vad för en hemlighet 
som gömdes där. Den gamle och hans 
svärson hade tydligen icke funnit 
vad de sökte. Men alldeles obetyd
liga föremål brukar man icke göm
ma ®å omsorgsfullt på ett hemligt 
gömställe. Tänk om han här verkli
gen fått tag i en flik av den slöja 
han så länge förgäves sökt lyfta? — 
Men stugan var stängd och han hade 
ingen rätt att intränga, men hans 
själs förtvivlan frågade icke mer ef
ter lagens bokstav. Med återhållen 
andedräkt lyssnade han :utåt i nat
ten. Intet ljud var förnimbart. Han 
ansträngde sina ögon till det ytter
sta, men ingen skugga gled genom 
dunklet. Då drog han beslutsamt ur 
lickan en liten bunt dyrkar, som han 
alltid bar med sig på dessa jakter, 
öppnade låset och inträdde. 

Försiktigt hängde han för fönstret. 
Sedan tände han lampan; han hade 
sett, var skräddaren ställt henne och 
ryckte nu också €kåpet från väggen. 
Vid första blicken såg han att en 
golvplanka låg löst ditlagd. I en 
handvändning hade han lyft henne. 
Under henne stod en träkista propp-
full, som det tycktes, med kläder, 
överst låg en brunaktig, illa medfa
ren hatt med ett smalt, smörjigt 
brätte, så kom en väst, en hel ko
stym, sliten och smörjig lik hatten. 
Men vad var det han fick fatt i långt 
nere. Ett djur? — Ett skinn? — 
Han hade ställt lampan på golvet 
bakom skåpet, drog nu fram föremå
let och höll det i 'ljuset. Ytterst för
vånad -såg han en peruk av långt, 
rödaktigt, delvis grånat hår; ett 
skägg av isamma färg låg på bottnen 
av kistan och där bredvid två ovala 
plattor med starka remmar. Grubb
lande vände han dem i sina händer. 
Vartill kunde dessa tjäna, dessa av 
kork och läder sammansatta ting, 
som liknade små kuddar? — Och så 
kom bländande, överväldigande som 
en blixt förståelsen över honom. 
Dessa halvsilitna kork- och läderplat

tor voro ju sulorna på vilka Palle, 
den tiggande krymplingen, mor Lip-
perts hyresgäst, kröp längsåt gator
na^ en eländets bild, föremål för 
skräck och förbarmande! —- Och de 
lågo här, gömda i jordens sköte! 
Hans tiggardräkt, hans hår och 
skägg lågo här! Och mannen, som 
avkastat denna maskeraddräkt, — 
behövde någon säga honom vem den 
var? Hade han icke med egna ögon 
sett Schack gå in i stugan, och kom
ma utkrypande igen som Palle? — 
Nu begrep han, att ingen adresska
lender innehöll Schacks namn, be
grep hans egendomligt styva gång, 
begrep att han kände till Rosenhofs 
och alla dess invånare .så noga. Palle 
var Schack! Och Schack var en för
brytare! 

Upptäckten av detta dubbelliv, 
som skurken förde, gjorde Paul and
lös av upprörd överraskning och på 
samma gång vällde en glödande 
fröjd upp i hans själ, som för ögon
blicket trängde varje annan tanke 
tillbaka. Nu hade han utpräsfearen i 
sin hand. Han kunde låta arrestera 
honom vilken dag som helst. Han 
skulle icke längre träla i Schacks 

tjänst. Ty Schack var i hans hand-

Han var fri! 
Han packade ned maskeraddräkten 

i kistan med skälvande händer i • <> 
hast, lade golvplankan sorgfä 
däröver, och sköt skåpet tillbak® P 
sin plats och sedan han u _ 
v-arje spår av sitt inträngande sä'* 
te-han lampan och ilade hem. 

• nf+PT sm 
Fö.r första gången igen, ^ 

förlovningsdag skulle han 
huvud på kudden till lugn sömn-

(Forts, i nästa n: :r)-
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INNEHALL.  
Utlandskrönika i sammandrag. 
Kräftsjukdomen. Pessimistiska läkare

uttalanden. - En hoppfull röst. -

"Död föda." 
»jag har gjort något för kvinnorna." 
Mäl1) födda av kvinnor. Av Gerda 

Melcher. 
Madame Katherine Tingîey i Göteborg 
Med Adams ögon. Av I-e A—r. 
Ansiktet. Av Eira Brehm. 

Teater. 
Kvinnornas Tidnings Pristävling: Kan 

ni skriva ett bröllopstelegram? 
lnsändarnes spalt. Svar till "Vän av 

rättvisa." 
Ett klokt ord. 
Ett nytt sätt att göra sylt. Icke mat

recept! ! ! 
I Rosenhof. Roman av Luise Westkirch. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

En kritisk vecka har den gångna 
varit, och de närmaste torde komma 
att gå i samma tecken. 

Låt oss i korthet rekapitulera de 
händelser, som lett till den italiensk-
grekiska kris, vars utveckling värl
den med oro motser. 

Det pågår just nu en reglering av 
Albaniens gränser, vilken av ambas-
sadörkonferensen i Paris, entente-
makternas representation, anförtrotts 
åt en internationell .kommission. Den 
27 aug. lonnmördades chefen för den 
i kommissionen ingående italienska 
delegationen, general Tellini, jämte 
ytterligare fyra italienare på gre-
kiskt område. Händelsen väckte en 
oerhörd upphetsning i Italien, och 
dess regering begärde i ett hotande 
ultimatum med endast 24 tim-
mars frist en vittgående och för den 
Pekiska nationalkänslan förödmju-

an'de Satisfaktion, d. v. s. en sådan 
endast en övermäktig nation vå

gar avkräva en svag och oansenlig 
®a t, med underförstådd önskan att 
h ielte skall antagas, varigenom en 

® förevändning för planerade 
'åtgärder ställes till förfogande. 

]• ar ^ ^ledningen gått efter ita-
ns uträkning. Grekland har i 

riktiga punkter. ödmjukt 
men ®"'or^ invändningar mot 

for 'l kraV' synas oantagliga 
k 

C.en grekiska självkänslan. Ita-
ar Straffat denna "tredska" 

tion131 6n ^ixtsnabbt utförd ockupa-
Btäm<TT- ^ "^or^u' 1(^ock under be-
<W •• ''r^arin&> att besättandet en-
lan,]" tey°rärt, en pant för Grek-

underkastelse. 

givit ital' ' ^an^na ^ar' 'Synes det, 
att not '1<?n 6n åtrådd förevändning 
^sittn;-^era ^or^u' vars definitiva 
°fantlÎngStagande Skulle betyda en 
ställnin 

UU'°Ckllng av dess makt-
sUndet ^ i ligger vid Otranto-
v«t, ' rn °PPet till Adriatiska ha-
sWle Tt i med densa 

hav 1611 ^^ändigt behärska 

.. Utland fK 
' väBna+ ' °r SvaSi; att sätta, sij 

' stallet mot Italien, har 
tionc- !lnskiutif sin sak till Na-

tmma i sm ägo 

"oaern 
fästels, 

las 

ie att, b 
Förbund med förhandsut-

öja sig för des,s domslut. 

Detta schackdrag, vilket synes ägnat 
att förstöra det italienska maktspelet, 
har väckt förbittring i Italien och 
Mussolini har med stöd av den övri
ga regeringen liksom antagligen av 
hela nationen förklarat, att han icke 
erkänner folkförbundet som rätt fo
rum, icke tillåter det att fälla något 
avgörande i tvisten, och att han, om 
hans vilja icke respekteras, kommer 
att låta Italien utträda ur förbundet. 

Den höga församlingen själv synes 
stå splittrad i frågan. Italiens re
presentant gör gällande, att en tvist 
kan upptagas till behandling av för
bundet endast om de intresserade 
makterna äro eniga härom. Grek
lands representant förklarar häremot, 
att folkförbundspaktens stadgar ut
tryckligen tillkännagiva, att en enda 
makts hänvändelse är tillräcklig för 
att folkförbundet skall vara skyldigt 
att inleda aktion. Lord Robert Ce
cil, som företräder England, kräver, 
att paktens bestämmelser skola re
spekteras, enär ett motsatt förfaran
de skulle leda till en upplösning av 
folkförbundet och komma Europas 
grundvalar att vackla. De skandi
naviska länderna liksom Jugoslavien 
hava anslutit sig till den engelska 
uppfattningen. Hur situationen in
om folkförbundet kommer att ut
veckla sig kan icke förutsägas. Yad 
man emellertid vet är, att förbundet 
nu står sitt avgörande prov och att 
dess öde liksom kanske även Europas 
är beroende av hur detta prov ut
faller. 

Ambassadörkonferensen i Paris 
har ingripit i den italiensk-grekiska 
konflikten genom en till Grekland 
riktad skarp admonition för mordet 
och en förklaring, att enligt folkrät
ten en stat bär ansvaret för pölitiska 
brott och attentat, som begås på dess 
territorium. I sitt svar utlovar Grek
land att, om dess ansvarighet bevi
sas, . betala det skadestånd, som kan 
komma . att utdömas, samt föreslår 
att en undersökningskommission till
sättes för att utreda skuldfrågan. 

Frankrike synes villigt att giva 
Italien sitt stöd med underförstådd 
motfordran på italienskt gillande av 
den franska Ruhrpolitiken. England 
återigen, som icke önskar se Italiens 
ställning söm Medelhavsmakt stärkt, 
intar en kyligt avvaktande hållning, 
vilken väcker förbittring i Italien. 
Det finnes ännu en makt vars ställ
ningstagande är av vikt nämligen 
Jugoslavien. Det strider på ett avgö
rande sätt möt denna makts intres
sen, att Korfu kommer under Ita
liens välde och att Adriatiska havet 
blir italienskt. Redan förut finnes 
det rätt allvarliga intressemotsatser 
mellan de båda länderna. Staden 
Fiume är ett av stridsäpplena. Det 
är möjligt att det kommer till öppen 
konflikt mellan de båda makterna, 
men det är också möjligt att Jugo
slavien mot gottgörelse ger Italien 
fria händer. 

KräftsjuKdomen. 
Pessimistiska läkareuttalanden. — En hoppfull röst. 

"Död" föda. 

Den ofria människan är i sina li
delsers våld, den trälsinnade i sina 
plikters, den frigjorda i sin viljas; 
den förnäma har allt — lidelse, 
plikt, vilja i sitt våld. 

E. Key. 

I samband med den i England på 
initiativ av läkarekretsar anordnade 
jätteinsamlingen av medel till en 
fond för kräftforskning hava ett 
flertal engelska tidningar publicerat 
artiklar rörande kräftsjukdomen och 
redogörande för läkarevetenskafpens 
hittills gjorda rön i fråga om den
samma. 

D:r J. Lockhart Mummery, ordfö
rande i "exekutivkommittén för brit
tiska rikets kräftfälttåg" skriver så
lunda i "Sunday Express": 

För hundratal år har kräftsjskdo-
men varit mänsklighetens skräck och 
en gåta för vetenskapen. Andra soin 
oövervinneliga ansedda sjukdomar 
hava besegrats. Koppor och böld-
pest äro icke längre så farliga som 
de en gång voro. Men inför kräftan 
stå läkarna ännu nästan hjälplösa, 
den är i själva verket en sjukdom, 
med vilken de på vetenskapens nuva
rande ståndpunkt icke med jämnbör-
dig styrka kunna upptaga kampen." 

I "Observer" skriver en annan 
auktoritet: 

"De hittills mot kräftan använda 
behandlingsmetoderna hava, på ett 
beklagligt sätt, visat sig otillräckli
ga. 'Denna sjukdom kan och kan icke 
ha sitt ursprung i en bakterie. Mån
ga bakterier hava misstänkts, men 
denna sjukdom skiljer säg på ett i 
ögonen fallande sätt från andra •' av 
bakterier framkallade sjukdomar. 
Sålunda hava .alla försök att bevisa 
dess smittosamihet misslyckats. Bak
teriologien, som gjort oss så ovärder
liga tjänster på andra områden har 
här fulltständigt svikit." 

Kräftan, skriver sir Thomas 
Horder i "Sunday Times", är den 
farligaste fiende till hälsa och liv, 
som läkarevetenskapen har att käm
pa mot. Ingen annan sjukdom kan 
som ett hot mot mänskligt liv och 
mänsklig lycka i betydenhet mäta 
sig med kräftan. Icke något annat 
problem, med vilket läkarevetenska
pen har att syssla, är så komplicerat 
eller erbjuder så oövervinneliga svå
righeter. Trots de stora framstegen 
inom kirurgien och trots alla an
strängningar hos de experter, som 
hava gjort radium och x-strälarne 
till sitt speciella forskningsgebiet är 
kräftan allt fortfarande i det stora 
flertalet fall en obotlig sjukdom. 
Man synes nu hava nått gränsen för 
de landvinningar, som kunna göras 
med dessa metoder." 

"Orsaken härtill", fortsätter förf., 
"är icke svår att angiva: vi ciro okun
niga om vad det är som framkallar 
kräftan, okunniga om hur den kaoti
ska ondartade cellbildning, som vi 
giva detta namn, uppstår. Yi veta 
icke ens om sjukdomen är lokal eller 
om den omfattar hela organismen. 
Märkligt är, att kräftfalleri bliva allt 
talrikare vid en tid, då de vetenskap
liga upptäcktsmetoderna äro så 
fulländade och långt gående som 

Bland alla de av oro och misströs
tan präglade uttalanden, som ingå i 
den engelska artikelsamlingen, fin

nes emellertid ett, ur vilket hoppet 
på ett glädjande sätt talar! 

Det är sir W. Arbuthnot Lane, en 
aV Englands främste läkare, som i 
"Times" har ett kort, kärnfullt in
lägg. 

— Det förefaller mig, skriver han, 
som om frågan om kräftsjukdomens 
uppkomst och dess orsaker gjorts me
ra komplicerad än vad behövligt är. 
Naturen själv har lämnat oss den kla
raste upplysning angående vad som 
framkallar kräfta eller rättare om de 
förhållanden, under vilka kräftsjuk
domen uppstår eller icke uppstår. 
Hos naturfolken är kräfta, så länge 
de leva under de för dem normala 
förhållandena fullständigt okänd. 
Det är i det civiliserade samhället, 
som kräfta och de med densamma 
förenade intestinala (till inälvorna 
hörande) symptomen först framträtt 
oeh nu bliva allt vanligare. Vi ha 
anledning tro, att. sjukdomen befin
ner sig i snabb utbredning, krävande 
som offer ett ständigt växande an
tal människoliv. 

Om vildar, fortsätter förf., för
flyttas från sin normala omgivning 
till ett civiliserat samhälle och an
taga dess seder, bliva de lika mot
tagliga för kräftsjukdomen som de 
vita, bland vilka de leva. Det gäl
ler alltså för oss att undersöka i vil
ka avseenden våra levnadsförhållan
den avvika från naturfolkens och 
vilken eller vilka skiljaktigheter det 
är som göra oss mottagliga för en 
sjukdom, för vilken vildarne gå 
fria." 

Även de engelska tidningar, som 
bereda plats för artiklar i naturlä
kekonst syssla med kräftsjukdomens 
problem. 

Man finner där den åsikten före
trädd, att kräftan liksom den större 
eller mindre ohälsa, människan har 
att dragas med, framkallas av dieti-
ska försyndelser eller förnämligast 
därigenom att vi äta en onaturlig 
"död" föda. 

Förkämparne för denna åsikt re
sonera så här: 

Yi människor stå med hänsyn till 
kroppen och dess funktioner mycket 
nära djuren, framförallt de männi-
skoliknande aporna, med vilkas mat-
.smältningsapparat vår egen framvi
sar stor överensstämmelse. 

Djurens säkra instinkt ifråga om 
valet av lämplig föda har emellertid 
förmenats oss, eller också ha vi slar
vat bort den genom tiderna. Det är 
antagligt, att människans matsedel, 
så länge hon icke kände elden, var 
naturenlig ö. v. s. överensstämde med 
djurens, särskilt med de människo-
liknande apornas på grund av likhe
ten mellan deras och våra matsmält
ningsorgan. Vi åto på den tiden lik
som aporna göra nu rå föda, huvud-
sakligén frukter, växtdelar, rötter 
och blad samt i ringa mån animalisk 
föda, t. ex. fågelägg. 

Denna naturliga smak för "rått ' 
kvarlever för övrigt i någon mån hos 
barnen. De tycka icke om kokta 
grönsaker, men äta med välbehag 

<< Jag har gjort något 
för Kvinnorna." 

De ovanstående orden fälldes för 
några decennier sedan av en man, 
anställd vid Remingtonfabrikerna i 
Ilion. IST. Y., Förenta staterna, Chri
stofer Latham Sholes, skrivmaski
nens geniale uppfinnare. 

Det var en svärdotter till Sholes, 
som kort före dennes bortgång pri
sade uppfinningen med orden: 

"A^ilken underbar gåva du har gi
vit världen!" 

Sholes svarade: "Jag känner icke 
till världen, men vad jag känner är, 
att jag gjort något för kvinnorna, 
som alltid hava fått arbeta så hårt. 
Detta skall sätta dem i stånd att på 
ett lättare sätt förtjäna sitt uppe
hälle!" 

Det är just nu femtio år sedan 
Sholes fullbordade sin uppfinning, 
och det föll oss in, att med anled
ning av 50-årsjubileet söka få veta 
om Sholes, som han hoppats och 
trott, verkligen "gjort någonting för 
kvinnorna." 

Det blev en intervju med förestån
darinnan för Remingtons Skrivinsti-
tut, dess stenografi- och maskin skriv
ningsskola . samt platsbyrå fröken 
Ellen Svensson, som, belönad med 
Patriotiska sällskapets medalj för 
femtonårig utmärkt tjänst, måste an
ses som en auktoritet på området. 

Och se, hon vitsordade, att gamle 
Sholes verkligen gjort mycket för 
kvinnorna och att de ha den största 
anledning att ägna hans minne en 
tacksam och hjärtlig tanke. 

Det är i själva verket skrivmaski
nen, som berett kvinnorna tillträde 
till kontorsvärlden i den enorma ut
sträckning som skett. Med denne 
följde behovet av kvinnlig arbets
kraft, förut endast föga. efterfrågad, 
och genom dess förmedling hava mil
lioner och åter millioner kvinnor 
vunnit en god utkomst. 

Fröken Svenson berättar, att skriv-
maskinsarbetet på alla sätt ligger 
bättre till för kvinnan än för man
nen. Det intresserar henne, hon har 
lätt för att lära det, hennes hand är 
lydigare och snabbare. På ett hun
dratal kvinnliga elevre komma vid 
Remingtonskolan endast 20 manliga. 

Kunskap i maskinskrivning, kom
binerad med insikt i stenografi for
dras i regel av alla kvinnliga aspi-
ranter på kontorsplatser. Den ingår 
i deras allmänna yrkesutbildning och 
räknas som ett plus även för dem, 
som söka annan kontorsbefattning än 
korrespondentens. Den kräves också 
numera av tullen, telegrafen och av 
de kommunala verken. 

Det klagas så mycket på vår tids 
unga flickor, och det känns därför 
riktigt varmt om hjärtat, när fröken 

råa morötter, rovor och kålrötter, de 
äro förtjusta i frukt, även surkart," 
och bär, de tugga bladen av syra och 
harsyra, gnugga kornen ur den väx
ande rågen och äta dem med god ap
tit, de husera med förtjusning i ärt-
landen och rå deg smakar dem som 
delikatess! Detta förhållande är helt 
säkert värt att observera. 

(Forts, i nästa n:r). 

Svensson med entusiasm talar om de 
stora flickskaror, som vid Reming-
toninstitutet rustat sig för en god ut
fart i arbetslivet. Hon vitsordar de
ras vetgirighet, deras energi, deras 
läraktighet, deras arbetslust, deras 
mod inför den stundande kampen för 
utkomsten, deras ambition och an
svarskänsla. 

Vilken njutning det är att höra en 
människa tala väl om andra! 

Referenten. 

"Män, födda av 
kvinnor." 

Av Gerda Melcher. 

"Låt oss komma ihåg, att även de 
voro män, födda av kvinnor." 

Ovanstående uttryck föll mig i 
ögonen, då jag nyligen läste en av 
dessa ständigt återkommande engel
ska , utredningar rörande sjödrabb
ningen vid Jutland den 31 maj 1916, 
med vilka man ihärdigt försöker få 
klarlagt, om denna väldiga kraftmät
ning med den tyska flottan betydde 
en engelsk seger eller en motgång 
och, i senare fallet, om denna berod
de på verklig underlägsenhet eller 
oskicklig ledning. 

Det är emellertid icke meningen 
att här ingå på denna fråga, utan 
endast att dröja vid det ovan citera
de yttrandet, som av författaren fäl-
les i samband med att han återgiver 
några engelska officerares uttalan
den, att de under striden sett tyska 
sjömän gripas av sådan skräck och 
panisk fruktan, att de, tyskarne, mitt; 
under brinnande batalj sprungit över 
bord. 

Artikelförfattaren ställer sig nå
got tvivlande till de lämnade upp
gifterna, "men", tillägger han, "äro 
de sanna, och har i några fall van
vettig fruktan gripit enskilda indivi
der av det tyska manskapet, så låt 
oss komma ihåg, att även de voro 
män, födda av kvinnor". 

Han vill, uppenbarligen, härmed 
säga, att när en man i en stund av 
fara förlorar besinningen, självkon
trollen och övermannas åv fruktan, 
så är det därför att i det mod han 
tagit i arv efter sina fäder inmängt 
sig något av den räddhåga, som ty
värr är hans onda arvedel på mö
dernet. 

Denna uppfattning att mannen av 
naturen är modig och att kvinnan av 
naturen icke är det, torde vara all
män. Men finns det verkliga skäl 
för en sådan åsikt? 

Känslan av mod och fruktan ut-
springer från den i människonaturen 
nedlagda kampinstinkten och själv
bevarelsedriften samt står i närmaste 
samband med känslan av fysisk styr
ka eller fysisk svaghet, det inre med
vetandet att kunna eller icke kunna 
framgångsrikt bestå i ett kraftprov. 
Självbevarelsedriften, vilken vid fa
ra instinktivt tar sig uttryck som 
fruktan, lust att hellre fly än illa 
fäkta, kan i mer eller mindre grad 
behärskas, om man genom uppfost
ran fått sin naturliga kampinstinkt 
ytterligare förstärkt, sin tävlings
lust sporrad, sin äregirighet utveck-


	070
	071
	072

