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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 
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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. 
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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 
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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! 
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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 „ 
LINOLEUM-MAOS1N 

PETERS, FRANZÉN ^ Cl 

•KUN5Ù- HOFI». ,5 
KUNG5POÜTSPL.2. TEL1 82.00-3095-1993?-

SKANDINAVIENS STÖRSTA SPECIALAFFÄR 
I SIN BRANSCH 

Hrla JVIjöth 
Distribution på glasflaskor-
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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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Bite 
nornas 

,rtryck tillätes gärna om "Kvitt
as Tidning", med hela namnet 
utsatt, angives som källan. 

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-



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

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

GÖTEBORGS - 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. 1Iil—Ih3, övriga 
tider efter avtal. 

ROTH HL 
återupptager pianolektionema den 1'2 Sept. 

Teatergatan 19. Tel. 1708. 

lad, vilket allt ju är fallet med poj
ken, som från tidigaste år av om
givningen suggereras att vara duk
tig, käck, modig, att övervinna svå
righeter, . att stå på sig o. s. v. 

Mod är otvivelaktigt en mannen 
medfödd egenskap, enär det är en 
nödvändig förutsättning för den i 
människonaturen för livets uppehål
lande nedlagda kampinstinkten, men 
vi veta dock, att denna egenskap fö
rekommer i mycket varierande grad 
icke blott hos olika individer utan 
även hos en och samma person vid 
olika tillfällen. 

Om två män, den ene liten och 
svag, den andre stor och kraftig rå
ka d konflikt, vilken kan leda till 
handgripligheter, är det troligt, att 
den lille skall erfara rädsla och lust 
att genom flykt söka undkomma, me
dan den istore känner sitt 'bröst svälla 
av mod och kamplust. Men låt den 
svage få i sin 'band en revolver, i 
vars bruk ihan är skicklig, och rol
lerna och känslorna skola i samma 
ögonblick vara ombytta! —- En 
skicklig ryttare, djärv och oförvägen 
på hästryggen, där 'han är säker på 
sig själv, kan vara en veritabel krå
ka i en segelbåt, vars manövrering 
han icke förstår. — I en konflikt 
mellan nationer är det naturligt, att 
det mindre, svagare folket känner 
fruktan gent emot den starkare mak
ten, men lika naturligt är att samma 
folk blir modigt och -aggressivt, om 
det vid ett iannat tillfälle möter en i 
styrka underlägsen motståndare. 

Om vi finna det förklarligt och 
försvarligt att graden av det manli
ga modet står i proportion till den ge
nom uppfostran vunna självtilliten 
och ambitionen, till den fysiska styr
kan och den allmänna förmågan att 
reda sig i en farlig situation, så hava 
vi icke rätt att betvivla kvinnans na
turliga mod, därför att hon i en fara, 
där hon på ett förkrossande sätt kän
ner sig fysiskt underlägsen, visar 
tecken till fruktan. Det är självbe
varelsedriften, soim talar sitt mäkti
ga språk och här så mycket mera im
peratoriskt som kvinnan faktiskt 
uppfostrats till ängslan och fruktan 
genom i barndomen och den för
sta ungdomen ständigt mottagna för
maningar att akta sig, att vara för
siktig, rädd o. s. v. 

Att kvinnan av naturen inte är 
feg visar hon inför risker och faror, 
som hon känner sig vuxen eller av 
ett eller annat skäl frivilligt under
kastar sig och trotsar. Hon kan så
lunda vara en utomordentligt djärv 
ryttare, seglare, flygare, akrobat, o. 
s. v., hon bär tappert moderskapets 
risker, ådagalägger stort personligt 
mod i vården av smittosamt sjuka, 
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visar lugn och beundransvärd fatt
ning inför egna sjukdomar, inför 
livsfarliga operationer liksom inför 
döden, även när denna kommer hen
ne till mötes under våldsamma for
mer — hur modigt bestego t. ex ic
ke den franska aristokratiens kvinnor 
under revolutionen schavotten! 

Det fysiska modet kan genom upp
fostran och träning utvecklas lika 
väl ooh antagligen i samma grad hos 
flickan och kvinnan som hos gossen 
och mannen. Hurtigt uppfostrade 
flickor känna icke större fruktan in
för faran än vad hurtigt uppfostrade 
pojkar göra och i vilken grad offer-
villigt mod och dödsförakt kunna in
gjutas i kvinnohjärtan visa de under 
kriget i Ryssland upprättade kvinn
liga dödsbataljonerna som frivilligt 
gingo främst i striden för att stimu
lera de manliga truppernas sviktan
de mod. 

Det i början av denna artikel ci
terade yttrandet varmed man velat 
finna förklaringen till att i ett av
görande ögonblick män svekos av 
sitt mod: Låt oss komma ihåg att de 
voro män födda av kvinnor, innebär 
otvivelaktigt en mot kvinnokönet 
orättvist riktad misstanke för en i 
dess väsende ingående naturlig feg
het. Livet visar oss -att lika visst 
som det finnes ett naturligt manligt 
mod, lika visst finns det också ett 
naturligt kvinnligt mod, även om 
det icke alltid kommer till synes på 
samma områden som det manliga. 

Madame Katherine 
Tingley i Göteborg. 
Konserthusets stora sal var nästan 

fylld till sista plats, när Universella 
Broderskapets ledare och överhuvud 
Madame Katherine Tingley med ett 
föredrag över ämnet "En ny tingens 
ordning" framträdde inför göteborgs
publiken. 

Madame Tingley är ingen vanlig 
företeelse i talarstolen. Med en säll
synt glöd och entusiasm uppgår hon 
helt i sitt ämne. Varmt övertygad 
om att världens tillstånd ovillkor
ligen snart påkallar en genomgri
pande förbättring, ser hon vägen till 
denna genom individens höjande från 
unga år till sann uppfattning av de 
bestående andliga värden i livet, som 
skänka människan varaktig lycka 
och garantera världen fred. 

Hennes skola Point Loma i Kali
fornien — denna i sanning underba
ra skapelse, som för blott 25 år se
dan, innan Madame Tingley hade 
"svingat sin trollstav" över den en
dast företedde en pittoresk vildmark 
— utgör förverkligandet av hennes 
dröm. I en omgivning av skönhet, 
vari det ädlaste av gångna tiders 
kultur blivit tillvarataget utvecklas 
här på ett allsidigt sätt elevernas 
praktiska och ideella anlag. Ka
raktären härdas till självbehärsk 
ning och pliktmedvetenhet, akt
ningen väckes för livets gåva. f'.ir 
de godhetens, skönhetens och rättvi
sans värden, som ensamma göra li
vet innehållsrikt och betrygga mänsk
lighetens inbördes förhållanden. 

En grupp lärjungar från Point 
Loma, iförda skolans vita dräkter, 
illustrerade värdigt föredraget, dels 
med några vackert utförda musik-
nummer och dels genom en anslående 
och enkel religiös ceremoni. 

Sedan föredraget tolkats av prof. 
Osvald Siren, visades en del sciopti-
konbilder från Lomaland, vilka gjor
de ett livligt intryck på publiken. 

På Madame Tingley's föranstal
tande upptogs slutligen en villigt gi
ven kollekt till förmån för de genom 
jordbävningen hårt drabbade japa
nerna, vilken omedelbart tillställdes 
en närvarande medlem av japanska 
konsulatet. 

Med Adams ögon. 
Den 10-årige Adam föraktar varje 

Eva, som icke är hans mamma. Alla 
Evor över 20 år äro "gamla frun
timmer", och alla under 15 år små-
gryn, som skola "saltas", jagas och 
på alla upptänkliga sätt förtryckas. 
Flickor mellan .15—20 år äro bara 
löjliga "typer" för fruktade äldre 
skolkamrater. 

Den 20-årige Adam beundrar glö
dande Eva på 30 år. Han svärmar 
dessutom för en och annan aktris på 
vykort eller från hyllan ooh hyser 
en häftig antipati mot varje repre
sentant för kvinnlig emancipation, 
vartill han räknar lärarinnor, guver
nanter och alla självförsörjande. 
Varje Eva som ej behagar honom 
personligen anser han överflödig i 
världen. "Gamla fruntimmer" äro 
numera över 40-talet, och flickor un
der 20 år existera alls icke. 

Den 30-årige Adam har plötsligt 
vaknat till medvetande om sin plikt 
och naturliga fallenhet för att bli en 
20-årig Evas livsledsagare och be
skyddare. 30-åriga damer ha förlo
rat allt intresse, och han ser dem och 
alla Evor vid efterföljande ålders
gränser på dystert tåg mot Glasber
get. 

Den 40-årige Adam har uppgivit 
sin roll som beskyddare, och han fin
ner sig nu i att i sin tur bli omhul
dad och beskyddad av sin tio år yng
re hustru, vilkens naturliga plats han 
finner vara vid spisen och sina barns 
vagga. Åldersgränsen för "gamla 
fruntimmer"- är numera humant 
framflyttad till 60 år, och barn av 

båda könen tillåtas att i full frihet 
närma sig hans person. 

Den 50-årige Adam med vuxna 
döttrar har undergått en förvand
ling. Han är ej längre en svuren 
motståndare till kvinnans emancipa
tion. Såsom part i målet sysslar han 
med frågan om kvinnans plats i sam
hället, ivrar för döttrarnas student
examen och uppmuntrar kraftigt hå
gen för lärarinnekallet, medan ung
domsalbumet med aktriser stoppats 
allra djupast ned i gömmorna i hans 
chiffonier. Åldersgränsen för "gam
la fruntimmer" framflyttas av obe
stämbara skäl till 40 år. 

Den 60-årige Adam gör en ny och 
intressant upptäckt i livet: flickan på 
17 vårar. Denna under hela hans 
liv försummade varelse framstår 
plötsligen för honom såsom kvinnlig
hetens fagraste representant. Han 
1er hult mot röda bandrosetter och 
utslaget hår och utövar en betydande 
gästfrihet med konfektpåsar och kon-
disbesök. Evor över och under 17 år 
existera numera icke. 

Den 70-årige Adam älskar över 
allt annat små barn. Han är efter 
livets långa vandring helt för
sonad med smågryn i kjolar och leder 
på promenaden stolt, .som en konung 
den lilla näpna nåd på 4 vårar, som 
är hans dotterdotter. Han behand
lar henne varsamt och ömt som vore 
hon den allra finaste leksak av det 
sprödaste, dyrbaraste sachsiska pors
lin. Hon är hans sista, hans vack
raste svärmeri, den oinskränkte ty
rannen över hans morfarshjärta. Och 

[u/om? owenpjaffff sm 
hastigt ifjumt LUX lödder 

Det finnes många saker, som man icke får göra 
j vid tvätt av siden — men Lux undanrödjer alla 

besvärligheter. T. ex. siden bör aldrig gnuggas 
eller vridas, det förstör vävnaden. Tvål bör aldrig 
strykas direkt på tyget, då detta förstör och gul« 
nar plagget. Lux tvättar utan gnuggning. 

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

Hur tvättar man siden? Vispa Lux i hett vatten till ett rikligt 
lödder, tillsätt kallt vatten till dess lösningen bliver ljum. Lägg 
i plagget, krama det upprepade gånger genom löddret. Gnugga 

ej. Skölj väl i ljumt vatten. Vrid t). Vira in i en ren hand» 
duk och stryk med ett varmt — icke hett — järn. Kom ihåg — 

ljumt lödder — ljumt sköljvatten — samt ett icke för varmt järn. 

LUX I 
SUNLIGHT SAPTVAL A^B, GOTEBORG 
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ve, har oförstående detta hjärta 
skulle vara inför den klumpige man
lige 10-åring, som skulle försöka 
"salta", jaga eller på annat sätt för
trycka denna lilla svaga varelse, den
na förtjusande miniatyrrepresentant 
för släktet Eva, som han tagit under 
sin manliga ridderlighets och ömhets 
okränkbara beskydd. 

I—e A—r. 

Ansiktet. 
Jag ser oavbrutet framför mig 

hennes lilla tärda ansikte och den 
lika magra, bleka handen med dess 
nervösa skälvning. 

Dig har inte det tärda ansiktet 
något att säga och icke handens ner
vösa skälvning heller. 

Men jag, som vet allt om henne, 
kan icke se denna bild för min inre 
syn, utan att tårarna strömma från 
mina ögon. 

Det är som hade jag kommit till 
ett alltför vemodigt kapitel i en lång, 
lång berättelse om en tyst hjältemo
dig levnadskamp. 

Hon var en gång så glad, så mun
ter och förhoppningsfull. — Nej, ic
ke en gång, utan år efter år, år efter 
år under oavbrutet nya missräknin
gar och motgångar. Allt bar hon 
tyst och utan klagan — mannens ar
betslöshet, husets trångmål och um
bäranden, sina egna offer, ett efter 
ett. 

Det gick långsamt, men säkert 
nedåt mot nöd och mörker. M:n 
alltid strålade hennes lilla hoppfulla 
leende lika tillitsfullt, alltid fann hon 
nya utvägar att värna om hem och 
barn och om mannen, som långt ti
digare än hon förlorat hoppet. Den 
kraft som bar henne i motgången var 
tron, att förhållandena snart skulle 
bli bättre, endast allt kom i gång 
igen, och mannen kunde återfå sitt 
arbete. 

Vid en tillbakablick på vad hon 
genomlevat förstår jag knappast, hur 
hon kunnat uthärda under dessa fyra 
år. Fem barn och inga medel! Varje 
dag ett lika nytt problem att lösa, 
varje plagg ett nytt oöverstigligt be
kymmer, varje vinter en ny kamp 
mot hunger och köld. 

Och under detta aldrig en klagan! 
Och emedan hon aldrig klagat, ingen 
hjälp! Bekantskapsringen har en
dast glesnat mer och mer och slutli
gen glömt henne. Hon var ju så 
hoppfull och glad — hon redde sig 
nog. Det var så bekvämt för sam
vetet att tro detta. 

Men år efter år utan tillräcklig 
föda, utan en ordentlig brasa i vin
terkölden, utan ett par skor att byta 
med i vätan, utan ljusning, utan 
paus i bekymren, utan ett enda löfte 
för framtiden, sådana tunga år gå 
icke spårlöst förbi. Och småningom 
slocknade även det sista ljuset, hoi>-
pet att världen någonsin skulle bli 
normal igen och landets alla söner få 
tillbaka arbete och bröd. 

Jag ser framför mig hennes lilla 
tärda ansikte. Det 1er icke hoppets 
leende mer. Jag ser i erinringen på 
den lilla magra skälvande banden — 
en liten öm modershand — att hen
nes hjärta i hemlighet darrar av oro 
och ångest. 

Omkring henne leker den lilla 
barnflocken, frodig och glad trots 

kallar Dagens Nyheter ^ 

Bonniers förlag ̂  M 

Bananhoken 

Bananens underbara 
av Axel H. Blom, vann 

^gren. 

Den kostar i bokhandelll v 
1: 25, men fås direkt frän 
1 kr. franko. °SS för 

Varje beställare får 
gratis 

begäran våra tre receptsaml: 

för bananrätter. Skriv 

vid 
lngar 

~<4ù>2 momma anuanè̂  
aläzdyfåistuds mwufoiin. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

Damunderkläder 

stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

Hanclsl^ompanief 

Drottninggatan 42 
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allt. Något avsides sitter mannen, 
dystert prövande sin överflödiga 
mannakraft på något lätt struntbe-

styr. 
Hon höjer stundom sitt huvud och 

betraktar dem alla med en outgrund
lig stilla blick i sina milda ögon, 
som på sistone blivit så förunderligt 
klara i det genomskinliga ansiktet. 
Ooh den lilla magra bleka handen, 
som sysslar med lagningen av det 
slitna barnplagget, skälver plötsligt 
så nervöst och krampaktigt till s0® 

vid inre gråt. 
Ack, detta rörande ansikte. 
Känner du igen det nu? 
Ser du framför dig den svensk 

modern, som tynar bort under -1 

tysta, uppoffrande kamp i 
betslösa medelklasshemmet? — 

de många över vilka denna av 

det ar-
En 

tids 

en : Jaggernautvagn gått fram 
de oskyldigaste och ädlaste som a 
tunga hjul någonsin krossat. 

Eira Brehm 

Framgång beror 
ärligt arbete, duglighet 

Det finns alltid 
plats -

tration. Det finns 
toppen för undantagsmanen 
varje yrke. De behöva ic e ^ 

efter gunst; det ar snarare * fextö 
vem som skall lyckas erha 

värdefulla hjälp. . 
Andrew C«"!* 

Jitlßf ! 

[Bomullstyger - JMöbeltyger - j 
Vackra, starka, handvävda, ljus- oel) tvättäkta 
Prover sändas, v Precisera godljetsfullt vad fil on^?.r' 
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Offentli^nöjen. 

« • o r a  T e a t e r n  
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Hollandsflickan. 

Torensbergsteatern. 

Varje afton kl. 8: 

Dicky. 
. je billiga biljettpriser^-

w y a  T e a t e r n .  

Varje afton kl. precis 8: 

lnrden runt på 80 dagar. 
J0r° Sista veckan. 

ota, d, „«»«». °"°»>s> b"~ 

" 
f o l k t e a t e r  n »  

Direktion: Olle SandUrg. 

Varje afton kl. 8-10,30 

Köp svenska varor. 

tUnTTeaternT 
Lördag och söndag kl. 7 och 9, 

övriga dagar kl. 8: 

Hemslavinnor 

dET VITA KOLET 

i stället iör 
SPRIT 

Exploderar icke! 
Flyter icke ut! 
Förbrinner lukt- o. 

rökfritt! 
Efterlämnar ingen 

aska! 

Demonstreras och 

försäljes i parti och minut hos 

TEATER. 
Göteborgs teatrar ha gjort en syn

nerligen god start. De farhågor 
man på sina håll hyst för att publi
ken efter utställningssoimmaren ifrå
ga om nöjen skulle behöva ekono
miskt hämta igen sig synas dess-
lätfae vara obefogade. 

Stora Teatern kunde till och med 
öppna med. lapp på luckan. Efter 
förra säsongens många segrar tycks 
den nu en gång för alla ha arbetat 
sig in i folkgunsten. Den nya Kål-
mànoperetten Hollandsflickan låg ej 
heller sina föregångare efter i för
mågan att genom en fängslande li-
tretto och medryckande musik vinna 
publiken helt på sin sida. Den bo-
ijuet av primör som vilar över säson
gens första program saknades ej hel
ler. Efter sommarens uppehåll låg 
det liksom en ny glans över hela tea
tern, över scen, orkester ovch salong, 

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

II 
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 

5:te Nordiska Trildgårdsutstaillningeii 
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. 

över sång och spel utefter hela lin
jen. Bifallet, som rimligtvis ägna
des samtliga uppträdande adressera
des kanske kraftigast till titelrollens 
innehavarinna fröken Inga Peters, 
vilkens stämma klingade renare och 
vackrare än någonsin. 

Kålmåns märke kommer sannolikt 
att stå sig länge! 

Lorensbergsteaterns första premiär 
för säsongen, Paul Armont & C:os 
lustspel Dicky hade givetvis av mån
ga skäl motsetts med stort intresse. 
Vilka meningar man än må hysa om 
teaterns förgångna skede blev hel
hetsintrycket att den nya ledningen 
löst sin första uppgift överraskande 
bra. 

Pjäsen är en bagatell. Men den 
har två stora förtjänster: den spelas 
överdådigt och den är kort. En hejd-
lös drift med tidens florerande de
tektivromanraseri utspelas handlin
gen på ett gammalt slott, vars ägare, 
lord Wilford, vurmar för antikvite
ter och spännande händelser. Lordens 
högsta önskan, att hans slott en gång 
måtte bli operationsfältet för ett 
spännande och i dunkel höljt in
brott står vid ridåns uppgång inför 
sin uppfyllelse. En rad anonyma 
brev har låtit honom förstå att en 
viss byst inom en viss tid skall för
svinna ur hans dyrbara antikvitets-
samling. Överförtjust arrangerar 
han sig för en större kriminell ba
talj. En lordens vän, en viss mr 
Clarke anmodas telegrafiskt att sän
da en skicklig detektiv att reda ut 
saken. Hela slottet befinner sig i 
ett synnerligen överspänt tillstånd, 

feC? Nyheterna | 

Helylle 1 § 

Klädnings tyger ̂  
i rikhaltigt urval. 
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när denne anländer — en figur från 
lopp till tå skuren efter Sherlock 
Holmes mönster, en man som vet allt, 
ser allt och drar slutledningar av allt. 
Lorden är i sjunde himlen. Hans 
spänning stiger till höjdpunkten, när 
detektiven efter åtskilliga arrange
mang utbeder sig förmånen att en 
stund få bli lämnad ensam med lor
dens kvinnl. privatsekreterare. Under 
denna tête à tête sker något mycket 
oväntat som ofrivilligt meddelar en 
sättning i publikens hjärta. Ur detta 
oväntade framsticker uppslagsändan 
till den fyndiga, men icke mindre 
spännande upplösningen. Man får 
veta att detektiven, som icke är nå
gon verklig detektiv, är förlovad med 
privatsekreteraren, och det är denna 
som spelar detta höga spel för att 
kunna få ha sin älskade inom slot
tets murar. Hur den arme mannen 
genom den ena befängda misstaget 
efter det andra infriar lordens stora, 
ideligen högt spända förväntningar 
på hans förmåga som detektiv gör 
man klokast i att själv övertyga sig 
om. 

Hr Gösta Cederlunds Sherlock 
Holmestyp var alltigenom briljant, 
och hans sätt att dra en detektivhi
storia ur sin praktik verkligt roande. 
Publikens munterhet var även vid 
flera tillfällen ohejdad. Bland pjä
sens övriga goda lustspelsfigurer må 
nämnas hr Mathias Taubes naivt 
sympatiske lord Wilford, Tekla Sjö
bloms i alla detaljer rätt betonade 
lady Glenmore och hr Torre Ceder
borgs verklighetstrogna mask av 
schabbiga redskapet Edward, som, 
under anförande uppifrån raderna, 
lockade till applåd för öppen ridå. 
Det fanns vidare liv, natur och be
hag i Dora Söderbergs privatsekrete
rare och Vera Nordling, teaterns nya 
ackvisition, prydde väl upp den för
näma, direkt ur Boet hämtade slotts-
interiören med sin eleganta uppenba
relse och vackra stämma. 

Det var också en mycket animerad 
och belåten publik som, efter kraf
tigt bifall, redan vid halv Il-tiden 
på aftonen bröt upp från Lorens
bergsteaterns första premiärkväll un
der denna säsong. 

Folkteaterns populära revypro
gram Köp svenska varor!, som en 
längre tid gått för fulla hus, har yt
terligare förhoppning om ett förlängt 
liv, sedan teatern fått förstärkning, 
eller kanske snarare återfått sin gam-

©Uka 

3 lornsletar delen 

alltid färdiga, i smakfullt utförande 

cZ/ascz Ŝlomslerhandel: 

Storgatan 31. Tel. 4314, 10365. 

jT7\ Vill Ni 

•' ^ bli vacker? 

Den tvål, som ger den väck» 
i raste hyn, är Ovicula (ägg) 
Tvål. Den är tillverkad efter beprövade 
skönhetsrecept och innehåller bland an» 
dra skönhetsmedel även äggula, läkarnes 
främsta medel för hudens försköning. 

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

Ovicula (ägg) Tvål 
Användes av våra vackraste skådespelerskor. 

la stamtrupp: Ludde, Zara och 
Rulle. 

Med dessa magnetiska namn, det 
.-pa v i. komma de svenska varorna att 
sta sig gott i den hårda konkurren
sen. 

Kvinnornas Tidnings 
Pristävling: 

Kan ni skriva ett bröllops-
telegram ? 

äJ nu avslutad. Redaktionen har till-
bi ingat tävlingsdagarna i en verita
bel brölloppsstämning. Telegram
men ha strömmat in, lyckligtvis som 
slutna försändelser, i annat fall hade 
telegrafverket lätt kunnat få den 
uppfattningen att hela redaktionen, 
ända ned till yngsta biträdet, gri
pits av bröllopsepidemi. 

Det har ingalunda varit någon 
lätt uppgift att bland mängden av 
inkomna opus utgallra de bästa. Re
daktionen har emellertid, så långt 
dess vetande på området sträcker sig, 
sökt att undgå, visserligen ofta fyn
diga och välfunna, men gamla väl 
kända bröllopstelegram och i stället 
få tag i de nya originalen. 

Efter samråd har prisutdelningen 
utfallit sålunda att första pris, .10 
kronor, tillerkänts Ingenjör Gustaf 
Kahlson, Göteborg för nedanstående 
versifierade lyckönskan till ett brud
par. 

Tvänne trogna hjärtans saga 
slår i dag helt ut i blom 
oüh de unga vilja taga 
lyckans hela rikedom. 

Tråden glada rosenfärden, 
smiden gyllne bojan stark ! 
Spriden solljus ut i världen, 
Reden bo på fridens mark! 

Vi långt fjärran från Er lycka, 
Edra glada vänners lag 
uti fantasin Er trycka 
till vårt hjärta — Hell Er dag! 

Andra pris 5 kronor har tilldelats 
signaturen Hillamor för den diploma
tiska lösningen: 

Får Erik styra 
Och Anna råda, 
Så bli ni lyckliga båda. 

A.-B. 

Kungsgatan 45. 
Rikt urval. 

Telefon 1900. 
Billigaste priser 

är oöverträffad för tvätt af fi
nare tyger med ömtåliga färger. 

V I D  D Ö D S F A L L  
Ring 3623 eller 14090 

C. L. Schmidts Begrafningsbyrå 
21 Kungsgatan 21, Göteborg. 

Anordnar allt till begravning hörande på er
känt bästa sätt till ytterst billigt arvode. Soli
daste och vackraste likkistor och svepningar. 

I ü N D 6 REnS 

"TrtEER 
utvalda från de 

finaste och förnäm
sta théplaniagerna 
på Ceylon och i Kina 
hava en delikaf & 
arom samf garan
teras rena och.®» 
oförfalskade 

Ett andra pris, även å 5 kronor, 
har erövrats av signaturen "Syster" 
för den vackra lyckönskningen: 

All lycka åt eder, 
som funnit varandra! 
Välsignad, jag beder, 
den väg ni skall vandra. 

Ett tredje, fjärde och femte pris, 
vardera utgörande ett presentkort å 
Kvinnornas Tidning för ett halvt år, 
räknat från dên 1 oktober, har dess
utom tilldelats följande tävlingsdel
tagare. Signaturen M. y, Håkans
torp, för följande telegram: 

Må Eder kärlek 
likna druvans saft, 
ju mer den lagras 
dess större kraft, 

signaturen Eco för telegrammet: 

Sol över nybyggt hem! 
Sol i hjärta och sinne! 
Gud välsigne dem, 
som bo därinne! 

samt signaturen Riks för följande 
musikaliska hälsning: 

Till starten av er äktenskapsduett, 
jag vill er hjärtligt gratulera! 
Håll endast ton och takten rätt, 
skall harmonien ej mankera. 
Och skulle basen börja brumma 
— sopranen sjunger ju hans egen 

gumma. 

Bland övriga telegram frestas vi 
att här nedan återgiva ytterligare 
några prov på signaturen Hillamors 

/ VARIE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

läser man 

n u m e r a  

GÖTEBORGS HANDELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

förmåga att få ihop schwungfulla 
bröllop »hälsningar : 

I. 

T lyckans elevator tag plats ni unga 
tu 

och tryck på rätta knappen till 
himlen nummer sju. 

II. 

Hälsa-, lycka, ost och smör, 
samma jungfru tills ni dör. 

III. 

Högt i taket smäller korken, 
Nästa år så kommer storken. 

Den manliga handen spåras omiss
känneligt i följande älskvärda hyll
ning : 

Må det förbund som er förenat 
förbliva starkare än tiodubbelt renat. 

Från svärdssidan torde även stam
ma: 

En Andersson mindre, 
en Petterson mer. 
Snart blir det av Pettersöner 
fler och fler. 

Lakonisk som en rebus är den 
hälsning, varmed vi avsluta vår ax
plockning : 

Tusentre! 

Vi hoppas våra läsare snabbt kun
na lösa den, tacka för intresset och 
bedja de lyckliga pristagare, som ej 
förut meddelat sina namn, att insän
da dessa jämte fullständig adress till 
redaktionen, varefter utfästa pris 
omgående anlända. ; 

11 a 11 • 11 • 11 n • 11 • 11 • 11 • 11 • 11 • 11 • 11 • ; 

Förlovar 

eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 

G Ö T E B O R G S  

MQRGONPOST 

Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. ... ( 
Läst i varje bildat 
hem i västrå Sverige. 

uaiiaiiaiiliiftiiliitiikiiiiiiiiaiiiriiiiitiitii 

ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

/ 
fe/n. 

Rosenhof. 
an av Luise Westkirch. 
Översättning av _e. 

40. 

XXII. 

A-v <},„ , 
räk rl U^na s°mni på vilken 

öatten 6' ^ev ingenting i den 
Vu,1ûa sp ans^an av triumf över den 

att ru"' ,h0m ®lans bröst, 
iblick I na!ta,n sprängdes i det 

soW 1 ^en länge för-
det' flöt b! ®0tetåndaren i sina hän-
W '«'t ärt kallt, 

Erstandet fick 

"*a h^- Visserligen höll 
stam 

îaû Pall 

över
tid att göra 

ådrade 1 f"1 lland- ^e'n 'detta 

»de förWi ^ ( 'a^tum, att hans 
aÛgfi skurkm ^u,1 ]P<ÜLeS 'händer' Sà 

Ußde oupptäckt spela 

sin dubbelroll vidare, höll sig vågen 
i jämvikt genom det tvång, som var
dera utövade på den andre, och Paul 
hade ingenting att frukta. Men en 
gång sikulle det misslyckas för för
brytaren. Då hade han ingen grund 
mer att skona Paul, utan skulle sä
kert draga honom med i fördärvet. 
Han behövde visserligen icke mer 
nyttja sin arbetskraft till slavtjänst, 
men hela sitt liv igenom måste han 
darra för det ögonblick, då det kun
de falla den eländige in att förinta 
honom. Detta var outhärdligt! 

Hela den långa natten och hela den 
följande dagen vid arbetet grubblade 
han, så att huvudet kunde sprängas 
över ett medel att helt sönderslita 
den svagare vordna kedjan. 

Då han på aftonen trött och ned
stämd kom ur fabriken, mötte honom 
en underbart klar höstafton. Solen 
sjönk i ett hav av guld och purpur. 
De små vågorna, skimrande i åter
skenet från himmelens guld och pur
pur, drogo sin väg till kvarndam
men, till kvarnarna, «om lik oform
liga monster avtecknade sig mot den 
lysande himlen, skenbart flytande på 
lysande vatten. Slätten låg utbredd 

i genomskinlig klarhet. Oändlig 
välvde sig himlen däröver i genom
skinlig klarhet. 

I Pauls marterade själ föll anblic
ken av denna ljusa värld som en up
penbarelse. 

Världen är vid, flög det genom 
hans sinne, ändlöst vid. I dess vid
der kan man hölja sig liksom i en 
skyddande mantel. Himmelen väl
ver sig överallt. Finns icke överallt 
rum för dugande kraft? 

Ja, detta var befrielsen, den enda 
isom fanns för honom! Att fly till 
ett främmande land! Lämna bakom 
sig det som tryckte och hämmade ho
nom. Utvandra! — Plötsligt kände 
han ett skarpt stygn i hjärtat. Läm
na ibakom sig — även Lisa? — Vis
serligen, hon längtade bort. Måhän
da beslutade hon sig för att följa 
med honom? Men skulle hon kunna 
fatta det beslutet, om hon visste, vem 
han var -— vad det var som drev 
honom bort från fosterjorden? — 
Han måste isäga henne det. Denna 
bekännelse, som han alltjämt upp
skjutit i den förhoppning, att den 
måtte bliva honom besparad, nu må

ste han avlägga den. Hon hade 
rättighet att ikänna den, med vilken 
hon drog okända öden till mötes. — 
Men — huru finna mod? 

Han åt aftonmålet i staden, sliten 
hit ooh dit av kampen i sin själ. Då 
han senare på kvällen inträdde i sitt 
rum och tände ljus, förnam han åter 
att något sakta rörde sig. Schack? 
— Ah, i dag vågade han möta ho
nom! Men den gestalt, som skyggt 
väntande stod vid fönstret, var ingen 
man. Paul höjde lampan. — Julia! 

Helt hopsjunken stod hon där. Ur 
det vita ansiktet skådade de under
bara ögonen på honom med en sorg
sen lidelsefull bön. En själ i djupa
ste nöd tiggde i dessa ögon. Hennes 
läppar bävade men de voro stumma. 

"Vad vill du här?" frågade Paul 
hårt. Ty mot hans vilja rörde hen
nes anblick honom djupt. 

Då kastade hon sig ned framför 
honom ooh omfattade hans knän. 

"Förskjut mig inte! Förskjut mig 
inte, Paul! Ännu aldrig har jag 
bett en man stanna hos mig -— men 
du går ifrån mig —! Säg ingenting, 
Paul. Jag vet, att du vill visa bort 

mig. Men säg ännu ingenting! Hör 
mig ännu en gång, en enda gång! 
— Jag har blivit annorlunda genom 
dig — bättre. Det är sant, Paul, 
jag är annorlunda. Du har bara inte 
•märkt det. Du begär så mycket! 
Du begär att allt skall gå fort — 
för fort för en sådan som mig. Ser 
du, jag gick genom livet iskall. In
genting rörde mig. Jag skrattade åt 
männen, åt deras kval, när de blevo 
ruinerade genom mig, 'för mig. Al
drig hade jag älskat någon enda 
man. Jag föraktade dem alla! Alla! 
Jag kände dem alltför väl. — Tills 
du kom! Du var annorlunda än alla 
de andra. Dig har jag icke kunnat 
förakta. Och när jag hånade dig, 
dig och vad du eftersträvade, så var 
det bara, emedan det fanns något 
hos dig, som var högre än jag kunde 
nå — något, som jag var tvungen 
att ise upp till. Och då — då måste 
jag älska dig, Paul. — Nu har du 
tagit ifrån mig all kraft att leva. 
Nu är jag svag och liten och värn
lös. Paul, Paul, lämna mig inte så. 
Låt mig få vara hos dig, din piga, 
din slavinna! Jag begär ju ingen
ting av dig! Inte begär jag att du 

skall ta' mig till hustru — den för
aktade svarta Julia! — Låt mig ba
ra få vara nära dig." 

"Julia!" 
"Nej, säg ingenting ännu. Du 

ämnar säga, att jag skall gå! Att 
du älskar den andra —- den blonda, 
fina — och ser du, jag hade ju inte 
haft mod att komma till dig, att tala 
till dig så — nej, det hade jag inte! 
Men jag ser ju både dag och natt 
hur du plågar dig, ser ju att du inte 
släcker ditt ljus, och vet att du ingen 
ro har 

"Stig upp, Julia! Du misstar dig." 
"Nej, nej, jag misstar mig inte. 

Mina ögon äro skarpa och vaka all
tid över dig! Den arma, dumma 
Julia förstår allt som rör sig i dig. 
Hon, den andra, som du har kär, hon 
vet det inte, hon förstår inte, när nå
got trycker dig. Hon har så mycket 
i världen att bekymra sig om och ta
ga vara på. Men jag — jag har in
genting i världen utom dig — dig 
Paul! Stöt mig icke bort! Hav tå
lamod. Jag vill bli sådan du vill 
ha' mig, — jag skall försöka. Jag 
skall passa upp dig och vaka över 
dig som en hund! Som en hund kan 
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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. 1Iil—Ih3, övriga 
tider efter avtal. 

ROTH HL 
återupptager pianolektionema den 1'2 Sept. 

Teatergatan 19. Tel. 1708. 

lad, vilket allt ju är fallet med poj
ken, som från tidigaste år av om
givningen suggereras att vara duk
tig, käck, modig, att övervinna svå
righeter, . att stå på sig o. s. v. 

Mod är otvivelaktigt en mannen 
medfödd egenskap, enär det är en 
nödvändig förutsättning för den i 
människonaturen för livets uppehål
lande nedlagda kampinstinkten, men 
vi veta dock, att denna egenskap fö
rekommer i mycket varierande grad 
icke blott hos olika individer utan 
även hos en och samma person vid 
olika tillfällen. 

Om två män, den ene liten och 
svag, den andre stor och kraftig rå
ka d konflikt, vilken kan leda till 
handgripligheter, är det troligt, att 
den lille skall erfara rädsla och lust 
att genom flykt söka undkomma, me
dan den istore känner sitt 'bröst svälla 
av mod och kamplust. Men låt den 
svage få i sin 'band en revolver, i 
vars bruk ihan är skicklig, och rol
lerna och känslorna skola i samma 
ögonblick vara ombytta! —- En 
skicklig ryttare, djärv och oförvägen 
på hästryggen, där 'han är säker på 
sig själv, kan vara en veritabel krå
ka i en segelbåt, vars manövrering 
han icke förstår. — I en konflikt 
mellan nationer är det naturligt, att 
det mindre, svagare folket känner 
fruktan gent emot den starkare mak
ten, men lika naturligt är att samma 
folk blir modigt och -aggressivt, om 
det vid ett iannat tillfälle möter en i 
styrka underlägsen motståndare. 

Om vi finna det förklarligt och 
försvarligt att graden av det manli
ga modet står i proportion till den ge
nom uppfostran vunna självtilliten 
och ambitionen, till den fysiska styr
kan och den allmänna förmågan att 
reda sig i en farlig situation, så hava 
vi icke rätt att betvivla kvinnans na
turliga mod, därför att hon i en fara, 
där hon på ett förkrossande sätt kän
ner sig fysiskt underlägsen, visar 
tecken till fruktan. Det är självbe
varelsedriften, soim talar sitt mäkti
ga språk och här så mycket mera im
peratoriskt som kvinnan faktiskt 
uppfostrats till ängslan och fruktan 
genom i barndomen och den för
sta ungdomen ständigt mottagna för
maningar att akta sig, att vara för
siktig, rädd o. s. v. 

Att kvinnan av naturen inte är 
feg visar hon inför risker och faror, 
som hon känner sig vuxen eller av 
ett eller annat skäl frivilligt under
kastar sig och trotsar. Hon kan så
lunda vara en utomordentligt djärv 
ryttare, seglare, flygare, akrobat, o. 
s. v., hon bär tappert moderskapets 
risker, ådagalägger stort personligt 
mod i vården av smittosamt sjuka, 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

h^Nd 
NORDISKA 

STOCKHOLM GÖTEBORG 
124 AVDELNINGSKONTOR 

Emottager insättningar mot högsta 
gällande ränta. 

MALMÖ 

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. 

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

G Ö T E B O R G S  B A I M K  
Göteborg STOCKHOLM 

100 avdelningskontor i västra och östra Sverige 

Grundad år 1848 
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Emottager penningar å sparkasse-, kapital- och depositionsräkning till högsta 

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

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

visar lugn och beundransvärd fatt
ning inför egna sjukdomar, inför 
livsfarliga operationer liksom inför 
döden, även när denna kommer hen
ne till mötes under våldsamma for
mer — hur modigt bestego t. ex ic
ke den franska aristokratiens kvinnor 
under revolutionen schavotten! 

Det fysiska modet kan genom upp
fostran och träning utvecklas lika 
väl ooh antagligen i samma grad hos 
flickan och kvinnan som hos gossen 
och mannen. Hurtigt uppfostrade 
flickor känna icke större fruktan in
för faran än vad hurtigt uppfostrade 
pojkar göra och i vilken grad offer-
villigt mod och dödsförakt kunna in
gjutas i kvinnohjärtan visa de under 
kriget i Ryssland upprättade kvinn
liga dödsbataljonerna som frivilligt 
gingo främst i striden för att stimu
lera de manliga truppernas sviktan
de mod. 

Det i början av denna artikel ci
terade yttrandet varmed man velat 
finna förklaringen till att i ett av
görande ögonblick män svekos av 
sitt mod: Låt oss komma ihåg att de 
voro män födda av kvinnor, innebär 
otvivelaktigt en mot kvinnokönet 
orättvist riktad misstanke för en i 
dess väsende ingående naturlig feg
het. Livet visar oss -att lika visst 
som det finnes ett naturligt manligt 
mod, lika visst finns det också ett 
naturligt kvinnligt mod, även om 
det icke alltid kommer till synes på 
samma områden som det manliga. 

Madame Katherine 
Tingley i Göteborg. 
Konserthusets stora sal var nästan 

fylld till sista plats, när Universella 
Broderskapets ledare och överhuvud 
Madame Katherine Tingley med ett 
föredrag över ämnet "En ny tingens 
ordning" framträdde inför göteborgs
publiken. 

Madame Tingley är ingen vanlig 
företeelse i talarstolen. Med en säll
synt glöd och entusiasm uppgår hon 
helt i sitt ämne. Varmt övertygad 
om att världens tillstånd ovillkor
ligen snart påkallar en genomgri
pande förbättring, ser hon vägen till 
denna genom individens höjande från 
unga år till sann uppfattning av de 
bestående andliga värden i livet, som 
skänka människan varaktig lycka 
och garantera världen fred. 

Hennes skola Point Loma i Kali
fornien — denna i sanning underba
ra skapelse, som för blott 25 år se
dan, innan Madame Tingley hade 
"svingat sin trollstav" över den en
dast företedde en pittoresk vildmark 
— utgör förverkligandet av hennes 
dröm. I en omgivning av skönhet, 
vari det ädlaste av gångna tiders 
kultur blivit tillvarataget utvecklas 
här på ett allsidigt sätt elevernas 
praktiska och ideella anlag. Ka
raktären härdas till självbehärsk 
ning och pliktmedvetenhet, akt
ningen väckes för livets gåva. f'.ir 
de godhetens, skönhetens och rättvi
sans värden, som ensamma göra li
vet innehållsrikt och betrygga mänsk
lighetens inbördes förhållanden. 

En grupp lärjungar från Point 
Loma, iförda skolans vita dräkter, 
illustrerade värdigt föredraget, dels 
med några vackert utförda musik-
nummer och dels genom en anslående 
och enkel religiös ceremoni. 

Sedan föredraget tolkats av prof. 
Osvald Siren, visades en del sciopti-
konbilder från Lomaland, vilka gjor
de ett livligt intryck på publiken. 

På Madame Tingley's föranstal
tande upptogs slutligen en villigt gi
ven kollekt till förmån för de genom 
jordbävningen hårt drabbade japa
nerna, vilken omedelbart tillställdes 
en närvarande medlem av japanska 
konsulatet. 

Med Adams ögon. 
Den 10-årige Adam föraktar varje 

Eva, som icke är hans mamma. Alla 
Evor över 20 år äro "gamla frun
timmer", och alla under 15 år små-
gryn, som skola "saltas", jagas och 
på alla upptänkliga sätt förtryckas. 
Flickor mellan .15—20 år äro bara 
löjliga "typer" för fruktade äldre 
skolkamrater. 

Den 20-årige Adam beundrar glö
dande Eva på 30 år. Han svärmar 
dessutom för en och annan aktris på 
vykort eller från hyllan ooh hyser 
en häftig antipati mot varje repre
sentant för kvinnlig emancipation, 
vartill han räknar lärarinnor, guver
nanter och alla självförsörjande. 
Varje Eva som ej behagar honom 
personligen anser han överflödig i 
världen. "Gamla fruntimmer" äro 
numera över 40-talet, och flickor un
der 20 år existera alls icke. 

Den 30-årige Adam har plötsligt 
vaknat till medvetande om sin plikt 
och naturliga fallenhet för att bli en 
20-årig Evas livsledsagare och be
skyddare. 30-åriga damer ha förlo
rat allt intresse, och han ser dem och 
alla Evor vid efterföljande ålders
gränser på dystert tåg mot Glasber
get. 

Den 40-årige Adam har uppgivit 
sin roll som beskyddare, och han fin
ner sig nu i att i sin tur bli omhul
dad och beskyddad av sin tio år yng
re hustru, vilkens naturliga plats han 
finner vara vid spisen och sina barns 
vagga. Åldersgränsen för "gamla 
fruntimmer"- är numera humant 
framflyttad till 60 år, och barn av 

båda könen tillåtas att i full frihet 
närma sig hans person. 

Den 50-årige Adam med vuxna 
döttrar har undergått en förvand
ling. Han är ej längre en svuren 
motståndare till kvinnans emancipa
tion. Såsom part i målet sysslar han 
med frågan om kvinnans plats i sam
hället, ivrar för döttrarnas student
examen och uppmuntrar kraftigt hå
gen för lärarinnekallet, medan ung
domsalbumet med aktriser stoppats 
allra djupast ned i gömmorna i hans 
chiffonier. Åldersgränsen för "gam
la fruntimmer" framflyttas av obe
stämbara skäl till 40 år. 

Den 60-årige Adam gör en ny och 
intressant upptäckt i livet: flickan på 
17 vårar. Denna under hela hans 
liv försummade varelse framstår 
plötsligen för honom såsom kvinnlig
hetens fagraste representant. Han 
1er hult mot röda bandrosetter och 
utslaget hår och utövar en betydande 
gästfrihet med konfektpåsar och kon-
disbesök. Evor över och under 17 år 
existera numera icke. 

Den 70-årige Adam älskar över 
allt annat små barn. Han är efter 
livets långa vandring helt för
sonad med smågryn i kjolar och leder 
på promenaden stolt, .som en konung 
den lilla näpna nåd på 4 vårar, som 
är hans dotterdotter. Han behand
lar henne varsamt och ömt som vore 
hon den allra finaste leksak av det 
sprödaste, dyrbaraste sachsiska pors
lin. Hon är hans sista, hans vack
raste svärmeri, den oinskränkte ty
rannen över hans morfarshjärta. Och 

[u/om? owenpjaffff sm 
hastigt ifjumt LUX lödder 

Det finnes många saker, som man icke får göra 
j vid tvätt av siden — men Lux undanrödjer alla 

besvärligheter. T. ex. siden bör aldrig gnuggas 
eller vridas, det förstör vävnaden. Tvål bör aldrig 
strykas direkt på tyget, då detta förstör och gul« 
nar plagget. Lux tvättar utan gnuggning. 

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

Hur tvättar man siden? Vispa Lux i hett vatten till ett rikligt 
lödder, tillsätt kallt vatten till dess lösningen bliver ljum. Lägg 
i plagget, krama det upprepade gånger genom löddret. Gnugga 

ej. Skölj väl i ljumt vatten. Vrid t). Vira in i en ren hand» 
duk och stryk med ett varmt — icke hett — järn. Kom ihåg — 

ljumt lödder — ljumt sköljvatten — samt ett icke för varmt järn. 

LUX I 
SUNLIGHT SAPTVAL A^B, GOTEBORG 
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ve, har oförstående detta hjärta 
skulle vara inför den klumpige man
lige 10-åring, som skulle försöka 
"salta", jaga eller på annat sätt för
trycka denna lilla svaga varelse, den
na förtjusande miniatyrrepresentant 
för släktet Eva, som han tagit under 
sin manliga ridderlighets och ömhets 
okränkbara beskydd. 

I—e A—r. 

Ansiktet. 
Jag ser oavbrutet framför mig 

hennes lilla tärda ansikte och den 
lika magra, bleka handen med dess 
nervösa skälvning. 

Dig har inte det tärda ansiktet 
något att säga och icke handens ner
vösa skälvning heller. 

Men jag, som vet allt om henne, 
kan icke se denna bild för min inre 
syn, utan att tårarna strömma från 
mina ögon. 

Det är som hade jag kommit till 
ett alltför vemodigt kapitel i en lång, 
lång berättelse om en tyst hjältemo
dig levnadskamp. 

Hon var en gång så glad, så mun
ter och förhoppningsfull. — Nej, ic
ke en gång, utan år efter år, år efter 
år under oavbrutet nya missräknin
gar och motgångar. Allt bar hon 
tyst och utan klagan — mannens ar
betslöshet, husets trångmål och um
bäranden, sina egna offer, ett efter 
ett. 

Det gick långsamt, men säkert 
nedåt mot nöd och mörker. M:n 
alltid strålade hennes lilla hoppfulla 
leende lika tillitsfullt, alltid fann hon 
nya utvägar att värna om hem och 
barn och om mannen, som långt ti
digare än hon förlorat hoppet. Den 
kraft som bar henne i motgången var 
tron, att förhållandena snart skulle 
bli bättre, endast allt kom i gång 
igen, och mannen kunde återfå sitt 
arbete. 

Vid en tillbakablick på vad hon 
genomlevat förstår jag knappast, hur 
hon kunnat uthärda under dessa fyra 
år. Fem barn och inga medel! Varje 
dag ett lika nytt problem att lösa, 
varje plagg ett nytt oöverstigligt be
kymmer, varje vinter en ny kamp 
mot hunger och köld. 

Och under detta aldrig en klagan! 
Och emedan hon aldrig klagat, ingen 
hjälp! Bekantskapsringen har en
dast glesnat mer och mer och slutli
gen glömt henne. Hon var ju så 
hoppfull och glad — hon redde sig 
nog. Det var så bekvämt för sam
vetet att tro detta. 

Men år efter år utan tillräcklig 
föda, utan en ordentlig brasa i vin
terkölden, utan ett par skor att byta 
med i vätan, utan ljusning, utan 
paus i bekymren, utan ett enda löfte 
för framtiden, sådana tunga år gå 
icke spårlöst förbi. Och småningom 
slocknade även det sista ljuset, hoi>-
pet att världen någonsin skulle bli 
normal igen och landets alla söner få 
tillbaka arbete och bröd. 

Jag ser framför mig hennes lilla 
tärda ansikte. Det 1er icke hoppets 
leende mer. Jag ser i erinringen på 
den lilla magra skälvande banden — 
en liten öm modershand — att hen
nes hjärta i hemlighet darrar av oro 
och ångest. 

Omkring henne leker den lilla 
barnflocken, frodig och glad trots 

kallar Dagens Nyheter ^ 

Bonniers förlag ̂  M 

Bananhoken 

Bananens underbara 
av Axel H. Blom, vann 

^gren. 

Den kostar i bokhandelll v 
1: 25, men fås direkt frän 
1 kr. franko. °SS för 

Varje beställare får 
gratis 

begäran våra tre receptsaml: 

för bananrätter. Skriv 

vid 
lngar 

~<4ù>2 momma anuanè̂  
aläzdyfåistuds mwufoiin. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

Damunderkläder 

stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

Hanclsl^ompanief 

Drottninggatan 42 

TELEFON 15379 
GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER I 

HANDSKAR och VANTAR 

allt. Något avsides sitter mannen, 
dystert prövande sin överflödiga 
mannakraft på något lätt struntbe-

styr. 
Hon höjer stundom sitt huvud och 

betraktar dem alla med en outgrund
lig stilla blick i sina milda ögon, 
som på sistone blivit så förunderligt 
klara i det genomskinliga ansiktet. 
Ooh den lilla magra bleka handen, 
som sysslar med lagningen av det 
slitna barnplagget, skälver plötsligt 
så nervöst och krampaktigt till s0® 

vid inre gråt. 
Ack, detta rörande ansikte. 
Känner du igen det nu? 
Ser du framför dig den svensk 

modern, som tynar bort under -1 

tysta, uppoffrande kamp i 
betslösa medelklasshemmet? — 

de många över vilka denna av 

det ar-
En 

tids 

en : Jaggernautvagn gått fram 
de oskyldigaste och ädlaste som a 
tunga hjul någonsin krossat. 

Eira Brehm 

Framgång beror 
ärligt arbete, duglighet 

Det finns alltid 
plats -

tration. Det finns 
toppen för undantagsmanen 
varje yrke. De behöva ic e ^ 

efter gunst; det ar snarare * fextö 
vem som skall lyckas erha 

värdefulla hjälp. . 
Andrew C«"!* 

Jitlßf ! 

[Bomullstyger - JMöbeltyger - j 
Vackra, starka, handvävda, ljus- oel) tvättäkta 
Prover sändas, v Precisera godljetsfullt vad fil on^?.r' 

K o n a t f H t c n a  f ö r s ä l j n t n g s m a g a B t n ,  ®  
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Offentli^nöjen. 

« • o r a  T e a t e r n  
5,0 VM- •«» * 

Hollandsflickan. 

Torensbergsteatern. 

Varje afton kl. 8: 

Dicky. 
. je billiga biljettpriser^-

w y a  T e a t e r n .  

Varje afton kl. precis 8: 

lnrden runt på 80 dagar. 
J0r° Sista veckan. 

ota, d, „«»«». °"°»>s> b"~ 

" 
f o l k t e a t e r  n »  

Direktion: Olle SandUrg. 

Varje afton kl. 8-10,30 

Köp svenska varor. 

tUnTTeaternT 
Lördag och söndag kl. 7 och 9, 

övriga dagar kl. 8: 

Hemslavinnor 

dET VITA KOLET 

i stället iör 
SPRIT 

Exploderar icke! 
Flyter icke ut! 
Förbrinner lukt- o. 

rökfritt! 
Efterlämnar ingen 

aska! 

Demonstreras och 

försäljes i parti och minut hos 

TEATER. 
Göteborgs teatrar ha gjort en syn

nerligen god start. De farhågor 
man på sina håll hyst för att publi
ken efter utställningssoimmaren ifrå
ga om nöjen skulle behöva ekono
miskt hämta igen sig synas dess-
lätfae vara obefogade. 

Stora Teatern kunde till och med 
öppna med. lapp på luckan. Efter 
förra säsongens många segrar tycks 
den nu en gång för alla ha arbetat 
sig in i folkgunsten. Den nya Kål-
mànoperetten Hollandsflickan låg ej 
heller sina föregångare efter i för
mågan att genom en fängslande li-
tretto och medryckande musik vinna 
publiken helt på sin sida. Den bo-
ijuet av primör som vilar över säson
gens första program saknades ej hel
ler. Efter sommarens uppehåll låg 
det liksom en ny glans över hela tea
tern, över scen, orkester ovch salong, 

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

II 
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 

5:te Nordiska Trildgårdsutstaillningeii 
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. 

över sång och spel utefter hela lin
jen. Bifallet, som rimligtvis ägna
des samtliga uppträdande adressera
des kanske kraftigast till titelrollens 
innehavarinna fröken Inga Peters, 
vilkens stämma klingade renare och 
vackrare än någonsin. 

Kålmåns märke kommer sannolikt 
att stå sig länge! 

Lorensbergsteaterns första premiär 
för säsongen, Paul Armont & C:os 
lustspel Dicky hade givetvis av mån
ga skäl motsetts med stort intresse. 
Vilka meningar man än må hysa om 
teaterns förgångna skede blev hel
hetsintrycket att den nya ledningen 
löst sin första uppgift överraskande 
bra. 

Pjäsen är en bagatell. Men den 
har två stora förtjänster: den spelas 
överdådigt och den är kort. En hejd-
lös drift med tidens florerande de
tektivromanraseri utspelas handlin
gen på ett gammalt slott, vars ägare, 
lord Wilford, vurmar för antikvite
ter och spännande händelser. Lordens 
högsta önskan, att hans slott en gång 
måtte bli operationsfältet för ett 
spännande och i dunkel höljt in
brott står vid ridåns uppgång inför 
sin uppfyllelse. En rad anonyma 
brev har låtit honom förstå att en 
viss byst inom en viss tid skall för
svinna ur hans dyrbara antikvitets-
samling. Överförtjust arrangerar 
han sig för en större kriminell ba
talj. En lordens vän, en viss mr 
Clarke anmodas telegrafiskt att sän
da en skicklig detektiv att reda ut 
saken. Hela slottet befinner sig i 
ett synnerligen överspänt tillstånd, 

feC? Nyheterna | 

Helylle 1 § 

Klädnings tyger ̂  
i rikhaltigt urval. 

OM? 
V2^TAPISSER^^ i s s r e K  U N  G  . 5  G A T .  2  £ >  

Q/y , DETALJ 
ßj/r O» Htmng. 11. 1 tr. 

3NIAB5 
Nyheter för 

hosten. 
Q 

när denne anländer — en figur från 
lopp till tå skuren efter Sherlock 
Holmes mönster, en man som vet allt, 
ser allt och drar slutledningar av allt. 
Lorden är i sjunde himlen. Hans 
spänning stiger till höjdpunkten, när 
detektiven efter åtskilliga arrange
mang utbeder sig förmånen att en 
stund få bli lämnad ensam med lor
dens kvinnl. privatsekreterare. Under 
denna tête à tête sker något mycket 
oväntat som ofrivilligt meddelar en 
sättning i publikens hjärta. Ur detta 
oväntade framsticker uppslagsändan 
till den fyndiga, men icke mindre 
spännande upplösningen. Man får 
veta att detektiven, som icke är nå
gon verklig detektiv, är förlovad med 
privatsekreteraren, och det är denna 
som spelar detta höga spel för att 
kunna få ha sin älskade inom slot
tets murar. Hur den arme mannen 
genom den ena befängda misstaget 
efter det andra infriar lordens stora, 
ideligen högt spända förväntningar 
på hans förmåga som detektiv gör 
man klokast i att själv övertyga sig 
om. 

Hr Gösta Cederlunds Sherlock 
Holmestyp var alltigenom briljant, 
och hans sätt att dra en detektivhi
storia ur sin praktik verkligt roande. 
Publikens munterhet var även vid 
flera tillfällen ohejdad. Bland pjä
sens övriga goda lustspelsfigurer må 
nämnas hr Mathias Taubes naivt 
sympatiske lord Wilford, Tekla Sjö
bloms i alla detaljer rätt betonade 
lady Glenmore och hr Torre Ceder
borgs verklighetstrogna mask av 
schabbiga redskapet Edward, som, 
under anförande uppifrån raderna, 
lockade till applåd för öppen ridå. 
Det fanns vidare liv, natur och be
hag i Dora Söderbergs privatsekrete
rare och Vera Nordling, teaterns nya 
ackvisition, prydde väl upp den för
näma, direkt ur Boet hämtade slotts-
interiören med sin eleganta uppenba
relse och vackra stämma. 

Det var också en mycket animerad 
och belåten publik som, efter kraf
tigt bifall, redan vid halv Il-tiden 
på aftonen bröt upp från Lorens
bergsteaterns första premiärkväll un
der denna säsong. 

Folkteaterns populära revypro
gram Köp svenska varor!, som en 
längre tid gått för fulla hus, har yt
terligare förhoppning om ett förlängt 
liv, sedan teatern fått förstärkning, 
eller kanske snarare återfått sin gam-

©Uka 

3 lornsletar delen 

alltid färdiga, i smakfullt utförande 

cZ/ascz Ŝlomslerhandel: 

Storgatan 31. Tel. 4314, 10365. 

jT7\ Vill Ni 

•' ^ bli vacker? 

Den tvål, som ger den väck» 
i raste hyn, är Ovicula (ägg) 
Tvål. Den är tillverkad efter beprövade 
skönhetsrecept och innehåller bland an» 
dra skönhetsmedel även äggula, läkarnes 
främsta medel för hudens försköning. 

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

Ovicula (ägg) Tvål 
Användes av våra vackraste skådespelerskor. 

la stamtrupp: Ludde, Zara och 
Rulle. 

Med dessa magnetiska namn, det 
.-pa v i. komma de svenska varorna att 
sta sig gott i den hårda konkurren
sen. 

Kvinnornas Tidnings 
Pristävling: 

Kan ni skriva ett bröllops-
telegram ? 

äJ nu avslutad. Redaktionen har till-
bi ingat tävlingsdagarna i en verita
bel brölloppsstämning. Telegram
men ha strömmat in, lyckligtvis som 
slutna försändelser, i annat fall hade 
telegrafverket lätt kunnat få den 
uppfattningen att hela redaktionen, 
ända ned till yngsta biträdet, gri
pits av bröllopsepidemi. 

Det har ingalunda varit någon 
lätt uppgift att bland mängden av 
inkomna opus utgallra de bästa. Re
daktionen har emellertid, så långt 
dess vetande på området sträcker sig, 
sökt att undgå, visserligen ofta fyn
diga och välfunna, men gamla väl 
kända bröllopstelegram och i stället 
få tag i de nya originalen. 

Efter samråd har prisutdelningen 
utfallit sålunda att första pris, .10 
kronor, tillerkänts Ingenjör Gustaf 
Kahlson, Göteborg för nedanstående 
versifierade lyckönskan till ett brud
par. 

Tvänne trogna hjärtans saga 
slår i dag helt ut i blom 
oüh de unga vilja taga 
lyckans hela rikedom. 

Tråden glada rosenfärden, 
smiden gyllne bojan stark ! 
Spriden solljus ut i världen, 
Reden bo på fridens mark! 

Vi långt fjärran från Er lycka, 
Edra glada vänners lag 
uti fantasin Er trycka 
till vårt hjärta — Hell Er dag! 

Andra pris 5 kronor har tilldelats 
signaturen Hillamor för den diploma
tiska lösningen: 

Får Erik styra 
Och Anna råda, 
Så bli ni lyckliga båda. 

A.-B. 

Kungsgatan 45. 
Rikt urval. 

Telefon 1900. 
Billigaste priser 

är oöverträffad för tvätt af fi
nare tyger med ömtåliga färger. 

V I D  D Ö D S F A L L  
Ring 3623 eller 14090 

C. L. Schmidts Begrafningsbyrå 
21 Kungsgatan 21, Göteborg. 

Anordnar allt till begravning hörande på er
känt bästa sätt till ytterst billigt arvode. Soli
daste och vackraste likkistor och svepningar. 

I ü N D 6 REnS 

"TrtEER 
utvalda från de 

finaste och förnäm
sta théplaniagerna 
på Ceylon och i Kina 
hava en delikaf & 
arom samf garan
teras rena och.®» 
oförfalskade 

Ett andra pris, även å 5 kronor, 
har erövrats av signaturen "Syster" 
för den vackra lyckönskningen: 

All lycka åt eder, 
som funnit varandra! 
Välsignad, jag beder, 
den väg ni skall vandra. 

Ett tredje, fjärde och femte pris, 
vardera utgörande ett presentkort å 
Kvinnornas Tidning för ett halvt år, 
räknat från dên 1 oktober, har dess
utom tilldelats följande tävlingsdel
tagare. Signaturen M. y, Håkans
torp, för följande telegram: 

Må Eder kärlek 
likna druvans saft, 
ju mer den lagras 
dess större kraft, 

signaturen Eco för telegrammet: 

Sol över nybyggt hem! 
Sol i hjärta och sinne! 
Gud välsigne dem, 
som bo därinne! 

samt signaturen Riks för följande 
musikaliska hälsning: 

Till starten av er äktenskapsduett, 
jag vill er hjärtligt gratulera! 
Håll endast ton och takten rätt, 
skall harmonien ej mankera. 
Och skulle basen börja brumma 
— sopranen sjunger ju hans egen 

gumma. 

Bland övriga telegram frestas vi 
att här nedan återgiva ytterligare 
några prov på signaturen Hillamors 

/ VARIE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

läser man 

n u m e r a  

GÖTEBORGS HANDELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

förmåga att få ihop schwungfulla 
bröllop »hälsningar : 

I. 

T lyckans elevator tag plats ni unga 
tu 

och tryck på rätta knappen till 
himlen nummer sju. 

II. 

Hälsa-, lycka, ost och smör, 
samma jungfru tills ni dör. 

III. 

Högt i taket smäller korken, 
Nästa år så kommer storken. 

Den manliga handen spåras omiss
känneligt i följande älskvärda hyll
ning : 

Må det förbund som er förenat 
förbliva starkare än tiodubbelt renat. 

Från svärdssidan torde även stam
ma: 

En Andersson mindre, 
en Petterson mer. 
Snart blir det av Pettersöner 
fler och fler. 

Lakonisk som en rebus är den 
hälsning, varmed vi avsluta vår ax
plockning : 

Tusentre! 

Vi hoppas våra läsare snabbt kun
na lösa den, tacka för intresset och 
bedja de lyckliga pristagare, som ej 
förut meddelat sina namn, att insän
da dessa jämte fullständig adress till 
redaktionen, varefter utfästa pris 
omgående anlända. ; 

11 a 11 • 11 • 11 n • 11 • 11 • 11 • 11 • 11 • 11 • 11 • ; 

Förlovar 

eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 

G Ö T E B O R G S  

MQRGONPOST 

Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. ... ( 
Läst i varje bildat 
hem i västrå Sverige. 

uaiiaiiaiiliiftiiliitiikiiiiiiiiaiiiriiiiitiitii 

ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

/ 
fe/n. 

Rosenhof. 
an av Luise Westkirch. 
Översättning av _e. 

40. 

XXII. 

A-v <},„ , 
räk rl U^na s°mni på vilken 

öatten 6' ^ev ingenting i den 
Vu,1ûa sp ans^an av triumf över den 

att ru"' ,h0m ®lans bröst, 
iblick I na!ta,n sprängdes i det 

soW 1 ^en länge för-
det' flöt b! ®0tetåndaren i sina hän-
W '«'t ärt kallt, 

Erstandet fick 

"*a h^- Visserligen höll 
stam 

îaû Pall 

över
tid att göra 

ådrade 1 f"1 lland- ^e'n 'detta 

»de förWi ^ ( 'a^tum, att hans 
aÛgfi skurkm ^u,1 ]P<ÜLeS 'händer' Sà 

Ußde oupptäckt spela 

sin dubbelroll vidare, höll sig vågen 
i jämvikt genom det tvång, som var
dera utövade på den andre, och Paul 
hade ingenting att frukta. Men en 
gång sikulle det misslyckas för för
brytaren. Då hade han ingen grund 
mer att skona Paul, utan skulle sä
kert draga honom med i fördärvet. 
Han behövde visserligen icke mer 
nyttja sin arbetskraft till slavtjänst, 
men hela sitt liv igenom måste han 
darra för det ögonblick, då det kun
de falla den eländige in att förinta 
honom. Detta var outhärdligt! 

Hela den långa natten och hela den 
följande dagen vid arbetet grubblade 
han, så att huvudet kunde sprängas 
över ett medel att helt sönderslita 
den svagare vordna kedjan. 

Då han på aftonen trött och ned
stämd kom ur fabriken, mötte honom 
en underbart klar höstafton. Solen 
sjönk i ett hav av guld och purpur. 
De små vågorna, skimrande i åter
skenet från himmelens guld och pur
pur, drogo sin väg till kvarndam
men, till kvarnarna, «om lik oform
liga monster avtecknade sig mot den 
lysande himlen, skenbart flytande på 
lysande vatten. Slätten låg utbredd 

i genomskinlig klarhet. Oändlig 
välvde sig himlen däröver i genom
skinlig klarhet. 

I Pauls marterade själ föll anblic
ken av denna ljusa värld som en up
penbarelse. 

Världen är vid, flög det genom 
hans sinne, ändlöst vid. I dess vid
der kan man hölja sig liksom i en 
skyddande mantel. Himmelen väl
ver sig överallt. Finns icke överallt 
rum för dugande kraft? 

Ja, detta var befrielsen, den enda 
isom fanns för honom! Att fly till 
ett främmande land! Lämna bakom 
sig det som tryckte och hämmade ho
nom. Utvandra! — Plötsligt kände 
han ett skarpt stygn i hjärtat. Läm
na ibakom sig — även Lisa? — Vis
serligen, hon längtade bort. Måhän
da beslutade hon sig för att följa 
med honom? Men skulle hon kunna 
fatta det beslutet, om hon visste, vem 
han var -— vad det var som drev 
honom bort från fosterjorden? — 
Han måste isäga henne det. Denna 
bekännelse, som han alltjämt upp
skjutit i den förhoppning, att den 
måtte bliva honom besparad, nu må

ste han avlägga den. Hon hade 
rättighet att ikänna den, med vilken 
hon drog okända öden till mötes. — 
Men — huru finna mod? 

Han åt aftonmålet i staden, sliten 
hit ooh dit av kampen i sin själ. Då 
han senare på kvällen inträdde i sitt 
rum och tände ljus, förnam han åter 
att något sakta rörde sig. Schack? 
— Ah, i dag vågade han möta ho
nom! Men den gestalt, som skyggt 
väntande stod vid fönstret, var ingen 
man. Paul höjde lampan. — Julia! 

Helt hopsjunken stod hon där. Ur 
det vita ansiktet skådade de under
bara ögonen på honom med en sorg
sen lidelsefull bön. En själ i djupa
ste nöd tiggde i dessa ögon. Hennes 
läppar bävade men de voro stumma. 

"Vad vill du här?" frågade Paul 
hårt. Ty mot hans vilja rörde hen
nes anblick honom djupt. 

Då kastade hon sig ned framför 
honom ooh omfattade hans knän. 

"Förskjut mig inte! Förskjut mig 
inte, Paul! Ännu aldrig har jag 
bett en man stanna hos mig -— men 
du går ifrån mig —! Säg ingenting, 
Paul. Jag vet, att du vill visa bort 

mig. Men säg ännu ingenting! Hör 
mig ännu en gång, en enda gång! 
— Jag har blivit annorlunda genom 
dig — bättre. Det är sant, Paul, 
jag är annorlunda. Du har bara inte 
•märkt det. Du begär så mycket! 
Du begär att allt skall gå fort — 
för fort för en sådan som mig. Ser 
du, jag gick genom livet iskall. In
genting rörde mig. Jag skrattade åt 
männen, åt deras kval, när de blevo 
ruinerade genom mig, 'för mig. Al
drig hade jag älskat någon enda 
man. Jag föraktade dem alla! Alla! 
Jag kände dem alltför väl. — Tills 
du kom! Du var annorlunda än alla 
de andra. Dig har jag icke kunnat 
förakta. Och när jag hånade dig, 
dig och vad du eftersträvade, så var 
det bara, emedan det fanns något 
hos dig, som var högre än jag kunde 
nå — något, som jag var tvungen 
att ise upp till. Och då — då måste 
jag älska dig, Paul. — Nu har du 
tagit ifrån mig all kraft att leva. 
Nu är jag svag och liten och värn
lös. Paul, Paul, lämna mig inte så. 
Låt mig få vara hos dig, din piga, 
din slavinna! Jag begär ju ingen
ting av dig! Inte begär jag att du 

skall ta' mig till hustru — den för
aktade svarta Julia! — Låt mig ba
ra få vara nära dig." 

"Julia!" 
"Nej, säg ingenting ännu. Du 

ämnar säga, att jag skall gå! Att 
du älskar den andra —- den blonda, 
fina — och ser du, jag hade ju inte 
haft mod att komma till dig, att tala 
till dig så — nej, det hade jag inte! 
Men jag ser ju både dag och natt 
hur du plågar dig, ser ju att du inte 
släcker ditt ljus, och vet att du ingen 
ro har 

"Stig upp, Julia! Du misstar dig." 
"Nej, nej, jag misstar mig inte. 

Mina ögon äro skarpa och vaka all
tid över dig! Den arma, dumma 
Julia förstår allt som rör sig i dig. 
Hon, den andra, som du har kär, hon 
vet det inte, hon förstår inte, när nå
got trycker dig. Hon har så mycket 
i världen att bekymra sig om och ta
ga vara på. Men jag — jag har in
genting i världen utom dig — dig 
Paul! Stöt mig icke bort! Hav tå
lamod. Jag vill bli sådan du vill 
ha' mig, — jag skall försöka. Jag 
skall passa upp dig och vaka över 
dig som en hund! Som en hund kan 
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Insändarnes spalt. 
Motto: Don Quijote kämpade 

mot väderkvarnar. 

Don Quijote var en caballeros — 
genomgående; modig, sann, en käm
pe för rättvisa och ideal. Allt detta 
hindrade ej, att han i blind iver såg 
en fiende, där ingen sådan fanns! 
Mig synes, "En vän av rättvisa" i 
nr 34 av Kvinnornas Tidning ställer 
sig på don Q:s ståndpunkt, — och 
ber därför ej taga illa upp, om Fe
licia lämnar några upplysningar i 
sanningens intresse. Att jag inte 
står främmande inför saken ifråga, 
framgår därav, att jag levat i Tysk
land sedan den 4 aug. 1914. 

Alltså: vilka sånger äro "hatsån
ger, som eldat det tyska folket un
der kriget?" Jag har ej hört en en
da! Menar Ni "die Wacht am Rhein" 
©. d.? (Fosterländska sånger ha vi 
lyckligtvis också i Sverige, kallas de 
"hatsånger"?) Ha andra nationer 
intet motstycke, så. är det antagligen 
därför, att rasen är mindre lagd för 
sång och musik än germanska stam
men. 

Uttrycket "Grott strafe England" 
existerade — och ogillades av största 
delen av tyska nationen. Någon fa
natiker med överdrivna fosterlands
känslor (dylika framträda alltid un
der abnorma tider, så t. ex. krigs
tid, och böra ej från neutral sida mä
tas med normalt ansvarighetsmått), 
— och likatänkande spredo uttryc
ket, när England satte hungerbloc
kadens stämpel på barnens ansikten. 
England hade ju blott sitt "busi-

ness"-intrésse vid att deltaga i kara-

Så länge mänskan strävar, far hon 
vill. 

Goethe. 
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Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

pen — huruvida det landet gjorde 
en god affär, eller nu bär konsekven
sen i det att England nu får spela 
andra fiolen — kan, o<m man så vill, 
betraktas som ett "straff". 

Den orätt, som låg uti att vilja 
föreskriva Gud en straffdom, sonar 
tyska folket sedan många år, oskyl
diga så väl som skyldiga. Och in
gen människa har rättighet att fram
häva en sonad förseelse som ännu 
bestående inför gudomlig lag — det 
förstår väl den bäst, som är en vän 
av rättvisa! De 75 brev från Willy 
till Nicky, eom skrevs 1894—1914, 
får Willy bära ansvaret för ensam, 
då de voro och fortfarande äro 
en hemlighet för tyska nationen. 
Man får därvid ej glömma, att brev
skrivaren har rätt mycket Wittels-
bacherblod i ådrorna, även om por
tionen ej är så stor som hos Ludvig 
II av Bayern. 

Och så till sist . komma vi till kär
nan — den nöt, "la Française" ger 
Neutralien att knäcka. (Akta tän
derna!) "Hatets tio budord" äro 
en propaganda-fantasi, avsedd att 
förvilla omdömet. Min lille son går 
i tysk skola och lär sig de gamla, 
goda budorden från Sinai oförfal
skade; för säkerhets skull har jag 
hört mig för på flera håll och fått 
bekräftelse på, att dessa hatets bud
ord äro fullkomligt okända i skolor

na.' • * " * 
(Fàï jäg bè öm, att genom svensk 

förmedling få ett tryckt exemplar 
av dessa budord -— då jag ej kan 
skaffa det här i Tyskland). 

Vill däremot rättvisans vän per
sonligen övertyga sig om. vem . som 
präntar in hatets bud i tyska folket, 
så res ned ett par veckor på besök 
till "la grande nation, très aimable, 
charmante et cultivée" i det ockupe
rade området, 'där svarta och vita 
fransmän så en omänsklig sådd i pi
nade, skyddslosa vita slavkvinnors 
hjärtan, där dessa kvinnor —" och 
barn ! — äro fågelfritt byte, och män
nen i vanmäktigt raseri måste åse, 

15 Korsgatan, Göteborg. 
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pälsaj/ar, 
)\rkaden. 

TEL. 11490. 

hur svarta lärare tyda budorden för 
en vit ras! 

Skåda blott en gång in i de barns 
ansikten, som lärt känna alla "fre
dens" fasor — så vet En vän av 
rättvisa, var detta hat härstammar 
från, som "la Française" finner för 
gott att forma till tio budord! 

Felicia. 

Ett KloKt ord. 

I dagarna har kommit upp ett för
slag att Göteborg på vissa linjer 
skulle få spårvagnar i två våningar. 
Förslagsställaren hade sett sådana i 

utlandet, och det behövs i allmänhet 
icke mera. 

Men spårvägsdirektör Wendt sa
de nej! Han hade också sett sådana 
spårvagnar i utlandet, -men visste att 
de där åtnjöto föga popularitet och 
att man åtminstone i Köpenhamn re
dan försöker att komma bort ifrån 
dem. 

Yi undra om det finns många som 
skulle glatt sig åt utsikten att få 
skrangla upp för exempelvis Stig-
bergsliden i en fullsatt 2-vånings 
spårvagn med dito fullsatt 2-vånings 
släp? Däremot äro vi övertygade 
om att många med odelad tillfreds
ställelse hälsat direktör Wendts av-

Småbröd och Kakor samt 

Långedragsbröd 
säljes varje lördag i 

Smör- och Ostaffären Bazar Alliance N:r BD 
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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slag såsom, ett klokt ord i rattan tid. 
Och anhängarnas skara skulle san
nolikt ytterligare ökas om samma 
kloka stämma kunde påverka den gö
teborgska spårvagnspolitiken därhän 
att vi för framtiden komme bort från 
den alltmer impopulär vordna spår
vagnstypen 2 rum och kök. 

Skolan har börjat! 

GOSSKOSTYMER 
G  O S S R O C K A R  
G O S S K Ä N G E R  

M Ö S S O R  

STRUMPOR 
SKJORTOR 

U N D E R K L Ä D E R  
B I L L I G A S T  

S K T O R G E T. 

I följe affärs-
m • • • • I • förändring 

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

HILDUR SANDEGREN, 
Tel. 6752, Kungsgatan 10, -

du sparka mig i din vrede —och jag 
skall kyssa din fot. Stöt mig bara1 

—• bara inte bort! Jag förgås om du 
stöter mig bort!" 

Med våld lyfte Paul upp henne. 
Hjärtat vär honom tungt. Han såg. 
hennes nöd och hans föresatser vack
lade i ett gränslöst medlidande med. 
denna förkrossade skönhet, som vred 
sig vid hans fötter i ödmjukhet, och 
om han skulle bli tvungen att fly, 
förvisad från hemlandet genom egen 
skuld, och hon, den fläckfria, den 
rena, som han älskade förkastade 
honom, varför skulle han då icke ta
ga -med sig denna, skuldbelastad och 
olycklig som han själv i den fruk
tansvärda ensamhet, som väntade 
honom? 

Men blott några sekunder varade 
denna frestelse. Nej, om hon förlät 
eller fördömde honom; varje önskan, 
varje förhoppning tillhörde den an
dra. Som i en vision såg han åter 
Julia röra sig i den avskyvärda dan-
'sen och hörde Edes varningsord. Och 
även om hans själ grät blodstårar 
över henne, så kände han dock, att 
aldrig kunde han lyfta henne upp 
till sig. Hon drog honom nedåt i 

den avgrund, som uppslukat Ede; Då 
bet han ihop tänderna i förtvivlad 
självbevarelsedrift. Hård. Stenhård. 
Intet annat dugde. 

Han hade lyft Julia på en stol. 
Där satt hon stum, snyftande, upp
löst i lidelse, så som hon talat till ho
nom. Under ett par ögonblick här
skade mellan de två en ödesdiger 
tystnad. Paul lade mjukt sin hand 
på hennes axel. 

"Julia — kära Julia!" 
"Åh, du —Hon såg upp. Liv 

eller död? frågade den rädda blicken. 
"Det är omöjligt, Julia. Jag kan 

inte göra som du vill. Vi äro alltför 
olika i hela vårt väsens innersta 
grund. Och kärleken, den allsmäk
tige, soon gör underverk, denna kär
lek kan jag icke skänka dig." 

"— Emedan du har givit den åt 
henne, den andra!" for hon upp. 
"Den där dockan utan sinne och utan 
blod. Eör en så'n där är det lätt 
att gå felfri genom livet. Men du 
är inte av den sorten. Lycklig gör 
lion dig aldrig!" 

"Om hon vill och kan göra mig 
lycklig, vet jag inte. Men om det 
sker eller inte — din levnadsväg, 

Julia, och min komma alltid att löpa 
skilda. Mellan oss är det slut." 

Hon sprang upp. Som i vansinne 
blixtrade hennes ögon mot honom. 

"Slut? — Slut? — Ja, då frågar 
jag inte efter vad som händer mer! 
—- Du hade kunnat göra en bra män
niska av mig, och det är din skuld 
vad som nu än sker. Ditt samvete, 
du samvetsgranne, får bära ansva
ret!" 

Hon ryckte dörren upp, och innan 
han hunnit säga ett ord eller göra 
en rörelse för att hålla henne till
baka, flög hon nedför trappan och 
ut ur huset. 

Djupt skakad stod han kvar. Livet 
var hårt! Måste en människa göra 
en annan så outsägligt ont, såra så 
oläkligt, blott för att rädda sig själv? 
Han sade sig, att det vore hans plikt 
att bliva en mycket värdefull män
niska för att rättfärdiga det lidande 
han tillfogat henne, den arma. Och 
nu fattade han sitt beslut, bestämt, 
orubbligt: i morgon skulle han gö
ra sin bikt inför Lisa! Intet ämna
de han förtiga; han ville visa sig 
helt som han var i all sin dårskap och 
svaghet. 

Och om hon fällde domen över ho
nom, om hon vägrade att dela sitt 
liv med en sådan som honom, väg
rade följa honom över världshavet — 
då — hade svarta Julia sin hämnd. 
Då finge han lida som hon. Han 
visste icke huru han skulle kunna 
bära ett sådant öde, men med Lisa 
ville han i morgon tala. 

Nästa dag var en söndag. Han 
väntade icke, tills det blev eftermid
dag. På eftermiddagen voro vägar 
och stigar fulla av människor, som 
njöto söndagsfriheten. Och för detta 
pinsamma, kanske sista samtal, må
ste han vara ensam med Lisa. Dagen 
var vacker. Redan före åtta, såg 
han mor Lippert med hela sin mun
tra skara tåga ut till "trädgården". 
Lisa var icke med. Hon väntade nog 
på honom, ty på flera dagar hade de 
icke sett varandra. Nu gick han 
upp och knackade på hennes dörr. 

"Jag kommer, Lisa", började han 
stammande, då hon öppnade. "Jag 
ämnade — Jag ville bara fråga, om 
du har lust att komma ut med mig 
nu på morgonen, ut i det fria? Jag 
— jag har något att tala med dig om 
— något viktigt." 

Han såg, hur hon blev förskräckt 
och tryckte handen mot hjärtat. Men 
hur våldsam denna skräck var, som 
darrade genom hela hennes kropp, 
anade han icke. Alltså nu kom det, 
detta som hon . länge med bävan 
fruktat. Nu äannade han säga hen
ne, att han misstagit sig på henne, 
att han icke kunde älska henne. Och 
sedan skulle de gå gå ifrån varan
dra. Hur var det hennes mor hade 
sagt? • "Att umgås med manfolk ha' 
både dina systrar och jag förstått 
bättre vid fjorton år, än du med dina 
tjugutre". Det var sant. Och om 
hon icke lärt det gentemot Paul, om 
ickp ens hennes starka kärlek till 
honom förmått genombryta stelhe
ten och kölden i hennes väsen, ja, 
då lärde hon det aldrig. Ater hade 
hon, som så ofta, den känslan, att 
hennes levande jag vore inneslutet i 
en pelare, och även om själen vred 
sig i kval eller jublade, så föränd
rade sig icke ett drag i idet stenbe-
läte, som maskerade hennes verkliga 
ansikte, så läto hennes i sten inne
slutna lemmar icke avtvinga sig den 
minsta rörglse. 

(Forts, .i nästa n:r). 
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BREVLÅDA. 

handlat fullständigt\Eder; att vi 
verkan av någon ooh att • ? »• 
uteslutande av vår rättskänsla68 

harmfullt uppreste sig 21 ' ^ 
person utsattes för denna » ,61 

de grova och hätska förföi;!Juda»-
bevisligen lögnaktiga tin! J** 
Varje människa av 
vanner, som hylla henne och f V 
som. hata henne. Det är mycket ̂  
för en utomstående att av/öraW"* 
dera parten som är den klaï?' 
I fraga om det nu föreliggaaÄa-
hava va från namngivna, lögt akt 
personer, vilkas omdöme mlS 
mätas det största värde ' 
skrivelser, vari de försäkra att? 
vörda den person Ni synes de 

ringakta. Ni känner icke 
gen den angripna men dömer hen 
efter andras uppfattning och S 
hennes gärningar, som Ni f„lnerfJr 

aktbga Man har emellertid kl 
ratt att doma någon ohörd och i 
osäkra fall har man vår svenskal»»' 
vackra regel att gå efter: "Hüllt 
Ina ån fälla.'" Vår religion säger 
ju också något om att vi böra tank 
och tala väl om vår nästa. 

Den här redaktionens lust air av 
giort åt det hållet! 

En fågel. Kom igen när ni vuxit 
ut till örn! 

S. V. Man »behöver visserligen 
salt i världen, men den här artikeln 
är som ett helt kryddskåp. Dess 
skarpa sanningar skulle hos läse
kretsen framkalla andlig indigestion. 

L. H., Elsa, Signhüd, M. 0. Nej, 
är ett tråkigt ord, men här ofrånkom
ligt. 
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Det här är intet matrecept utan 
hälsoråd, stående i visst safflb 
med artikeln "Kräftsjukdomen 
dagens n:r. ,, 

Vetenskapen har klarlag^ ® 
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rintas vid kokningen. , 
Nu berättar Sophie Frölich^ 
- i den ansedda norska kv «n 

n "Urd". att hon konserven 

slags bär u ta n °n eller 
mal bären pa en kot 

r dem på annat sa . ̂  
i i massan lika stor ^ 

L rör i 15 minuter, at „pStår-
lugnt, så ingen fradga 
nu färdiga syltet sias; 
,t lägges ,P«Sfî> 
it med konjak, vn förSäkrar» 
»indes. Fru Fröhch i har 

, detta sätt tillagad sy 

tiaSS'-edlem^ 

ningen 
alla 
Hon 
krossar 
sedan 
Hon 
och 
Det 
Överst 
fuktat — 
överbindes. 
att 
hållit 

pa 

Vår 
'etgiriga 
lerligen 
v 
n 
ningen 
gott, 
vanlig 
vi icke 
äro 
värda 

som de är°, s» ^ anvis-
för sina hushall 
Syltet smakar ̂  p n. Syltet smakar ä„ 

flera hundra proÇ« ; ^ 
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Tiokronan. Av Den fundersamma. 
Kvinnornas roll. 
Det unga kvinnliga Sverige i London. 
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Nyutkomna böcker. 
I Rosenhof. Roman av Luise "Westkirch. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Konflikten mellan Italien och 
Grekland är nu bilagd med hänsyn 
till själva villkoren för en fredlig ut
jämning av tvisten. 

Aran härför tillkommer emellertid 
iåe folkförbundsförsamlingen i Ge
nève, om vars ingripande Grekland i 
kraft af förbundspaktens statuter 
anhållit. Italien bestred folkförbun
dets rätt att inskrida och hotade att 
utträda ur detsamma, om denna åsikt 
ieke godkändes. Ehuru otvivelak
tigt flertalet förbundsstater ansågo, 
att här förelåg just ett sådant fall, 
iå förbundet icke blott borde utan 
även vore skyldigt att träda i aktion, 
'ägade man icke taga risken av ett 
avgörande, utan lät tiden gå under 
ett resultatlöst diskuterande av frå-
pn om folkförbundsförsamlingens 
kompetens. Under tiden trädde folk-
örbundets råd i förbindelse med am-

oassadörkonferensen i Paris, vilken 
representerar de stora ententemakter-
nas regeringar. Den sistnämnda för-
am ingen utarbetade skyndsamt ett 

sH T tin PPPgörelse, vilket inne-
o de viktigaste punkterna av de 

h t f311 uPPställt i sitt ultima-
m i Grekland. Förslaget formu-
ades som en barsk not till det 

van'i'1"1 ^an'deti vilket utan in-
ävo "t? v£oc^og densamma, varefter 
en ni i6n ^"klarade sig nöjt, med 

1 agd utfästelse, att, så snart 
alla rU stipulerade villkoren till 
GrreR uPPfy^ts, återlämna de för 
^rna T* „underkastelse tagna pan-

^ndre öar ^ någIa närligSande 

iT-ar t°lkförbundsförsam-
Dessli,'--/0! ,lg'en försatt ur spelet. 
%a eld behövdes i°ke, och den far-
k°®mer Iw u0n®? 0m 'dess komPetens 
nielse m / ̂  säkert, i överensstäm-
önsknin, ens och Frankrikes 

Ehurn r' 1C\e slutföras. 
trätt i ri 811 "lydande lättnad in-
^kten o^611 ^^kisk-italienska kon-
k°mmelseii

n0m. 11 träffade överens-
^®len ann' /'r,den utrikespolitiska 
•loin. U t av tunga oväders-

?elChsH?i h°?pet' att Valien ome-
ï Öarna °iU ynimïl de tagna gre-
tailt®rna V i,Ylsa^ förhastat. 

,.e tills Grekland n gj°rt alla Z'4 Greklanc 
Ul nkot sn!n, lataPa förpliktelser. 

J 
ifla 
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T? +^agvariffl ^Xflaen inrättar sig för 
fedande frulku

+
p,ation av Korfu. 

astöin!>s_ l^^kor sändas dit, 

ut komma att draga 
Ittll 
it t 

V.Sst â atUtS- åva£abrill£as. 
lan»,,-. • Italien inrä,ttar sig 

av Korfu. 

laDlQamordenld-°' ^ Utredningen av 
t 

ald«g ku 

tycket Tin vällta 

dei alfl!' ^rävande. 
väntas sålunda bli 

Kanske s'kall 

aingar hS påböiSftationSanlägg-

En sådan långvarig ockupation 
kan, om förhållandena äro gynnsam
ma, så småningom övergå i ett de
finitivt besittningstagande. Att en 
dylik spekulation ligger bakom den 
italienska politiken är otvivelaktigt. 
Planen strider emellertid avgjort mot 
Englands intressen, såsom stärkande 
Italiens maktställning i Medelhavet, 
och lika avgjort mot Jugoslaviens, 
enär Adriatiska havet, vars böljor ju 
skölja, den jugoslaviska kusten, blir 
ett innanhav åt Italien, om detta 
land, som herre över Korfu och 
kringliggande arkipelag, behärskar 
Otrantosundet. 

Jugoslavien ligger i tvist med Ita
lien även i fråga om fristaten Fiume, 
belägen vid gränsen mellan de båda 
länderna. Enligt Rapollofördraget 
skall Fiumefrågan lösas av en ita
liensk-jugoslavisk kommission. Den
na har arbetat i snart ett år, utan att 
komma till enighet, och Mussolini har 
nu i ett ultimatum, förfallet den 15 
sept., preciserat Italiens krav, vilka 
Jugoslavien finner oantagliga. 

Man fruktar, att Mussolini, i strid 
mot Rapollofördraget, icke skall låta 
tvisten avgöras genom skiljedom utan 
i stället annekterar Fiume. Man har 
då att räkna med en jugoslavisk hän
vändelse till folkförbundsförsamlin
gen och antagligen med en italiensk 
förklaring, att folkförbundet icke 
äger befogenhet att taga befattning 
med saken. 

Skall ambassadörkonferensen äga 
kraft att besvärja även en sådan 
storm? Att tvinga Italien till reträtt 
c11er Jugoslavien till underkastelse? 
Di t är icke troligt. Det sannolika 
är en krigisk utveckling av konflik
ten. Jugoslavien är en betydande 
makt och, som medlem av lilla eri-
tenten, stödes det av Rumänien och 
Tjecko ilovakien samt kan, för Korfu-
frågans skull, antagligen även för
vänta hjälp av Grekland. På grund 
av de existerande intressemotsatser
na. mellan lilla ententen å ena sidan 
och Ungern och Bulgarien å den an
dra l an det-vidare väntas, att även 
dess i länder skola dragas in i kri
get såsom Italiens bundsförvanter. 

Det är ett utomordentligt farligt 
p< iitiskt spel Mussolini inlett med 
b la Europas välfärd som insats. 

Enligt ingångna meddelanden har 
Tysklands nya regering sökt närma 
sig Frankrike med förslag till upp
görelse i skadeståndsfrågan. ' Tysk
land skulle vidtaga åtgärder för att 
i stor stil påbörja avbetalningen av 
sin skuld. En nödvändig förutsätt
ning skulle emellertid vara att Tysk
land återfinge nyttjanderätten till 
Ruhrområdet. Det är icke med viss
het känt, hur Frankrike ställer sig 
till saken, men ett rykte vill veta, 
att intet franskt tillmötesgående kan 
väntas, förrän Tyskland erkänt sig 
besegrat ifråga om Ruhr och upphä
ver det passiva motståndet. 

Den tyska regeringen har uider 
utarbetande en plan enb'gt- vilken ett 
nytt mynt med verkligt guldvärde 
skall införas. I samband härmed 
planeras upprättandet av en ny stor 
bankinstitution. 

I Barcelona har en militärrevolt 
utbrutit riktad mot den sittande li
berala regeringen. Spanien består 
sig endast med två politiska partier, 
ett konservativt och ett liberalt, un
gefär jämnstarka och växelvis vid 
makten. Sedan 1909 har landet haft 
femton olika regeringar! 

Folkförbundsförsamlingen i Ge
neve har dryftat den s. k. garanti
traktaten, vilken om den bleve verk
lighet skulle, såsom säkerhet för 
folkförbundets fredsstiftande anord
ningar, tillåta förbundsstaterna att 
minska sina rustningar. Frankrike 
och England tro på traktaten, men 
småstaternas representanter ställa 
sig på grund av den senaste tidens 
händelser inom folkförbundet, myc
ket tvivlande. 
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KräftsjuKdomen. 
Pessimistiska läkareuttalanden. — En hoppfull röst. 

"Död" föda. 

If. 

; ' I > . 
M, ; im 

Det var upptäckten av elden, som 
gav upphov till kokkonsten, åt vars 
utveckling vi, som bekant, ägnat den 
mest hängivna omsorg. I stället för 
att som tidigare i likhet med djuren 
leva av rå "levande" föda förtära vi 
nu huvudsakligen en is«1«, genom 
kokning, stekning eller konservering 
förvandlats till "död". 

Med denna beredning av födan ha
va vi otvivelaktigt gjort henne mera 
välsmakande och aptitlig, men där
emot icke, försäkrar oss vetenskapen, 
lättsmältare, så som vi tidigare trott. 

Icke nog med att vetenskapen på 
detta sätt berövat oss en vacker illu
sion, den lämnar oss också ledsamma 
upplysningar om huru illa vi genom 
födans beredning handskas med "vi
taminerna". 

Vitaminerna äro en under de se
naste åren av vetenskapen gjord 
upptäckt, vars räckvidd vi icke kun
na överskåda. Man känner ännu ic
ke vitaminernas sammansättning, 
man vet endast att de äro i födan in
gående kompletteringsämnen, vilka 
alla äro absolut nödvändiga för 
kroppens utveckling och hälsa. En 
föda, berövad sina vitaminer, har be
rövats det livselement, varmed livet 
upprätthålles. 

Man räknar hittills med tre slag 
av vitaminer, vilka man givit nam
nen A-, B- och C-vitaminer. A-grup
pen förekommer företrädesvis i 
smörfe.tt, smör, grädde, oskummad 
mjölk samt i gröna växtdelar, B-
gruppen särskilt i grönsaker och C-
vitaminerna i frukt oah bär, synner
ligen rikt hos citroner, apelsiner och 
tomater. 

Under det a.tt A- och B-vitaminer-
na åtminstone i viss utsträckning 
synas kunna överleva matlagningens 
upphettning, särskilt den mindre 
starka vid stekning, gå däremot C-
vitaminerna ohjälpligt förlorade vid 
längre kokning, ifråga om frukt även 
vid en helt kortvarig upphettnig! 

Hur viktiga dessa C-vitaminer, 
som vi så bekymmerslöst koka ihjäl, 
äro, visas av vetenskapens förklaring, 
att en människa, om hon finge leva 
på än så kraftig och än så omväx
lande, välsmakande men alltid 
grundligt kokad föda, skulle falla of
fer för den fruktansvärda sjukdom, 
som bär namnet skörbjugg, och dö 

därav! 

De senare årens vetenskapliga 

forskning har även klarlagt, att fö
doämnena vid kokning undergå vissa 

för människan skadliga förändrin

gar, en del nyttiga näringsbestånds

delar omvandlas till rena avfallsäm

nen, vilka kroppen har svårt att av

börda sig, andra näringsbeståndsde

lar, särskilt B-vitaminerna, vilka 

äro vattenlösliga, utspolas vid kok

ning ur grönsakerna för att med kok

vattnet gå direkt i avloppsledningen 

och slutligen förstöras vissa ferment 

i födan, vilka finnas där för att gö

ra den mera lättsmält. 
Idel försyndelser alltså mot natu

rens lagar, utropa anhängarne av ett 
naturenligt levnadssätt. I stället 
för att huvudsakligen hålla oss till 
den fruktföda, vår matsmältningsap
parat hänvisar oss till, ha vi med 
kokkonstens hjälp blivit i högsta 
grad köttätare; i stället för att i vår 
matordning bereda största möjliga 
utrymme åt den råa, vitaminhaltiga, 
levande, livsuppbyggande råa födan, 
ha vi mer och mer övergått till den 
beredda, vitaminfattiga kosten. I 
stället för att njuta frukten rå och 
tillgodogöra oss dess livssubstans, C-
vitaminerna, förvandla vi den genom 
kokning till sylt och marmelad, där 
vitaminerna äro borta. Hur kunna 
vi under sådana förhållanden hop
pas på hälsa och ett långt liv? 

Detta är "vännernas av ett natur
ligt levnadssätt" fråga till den sju

mänskligheten. 

I den med anledning av det engel
ska fälttåget mot kräftssjukdomen 
inledda pressdiskussionen om "levan
de" och "död" föda blandar sig även 
tidningen "Popular Siftings Scien
ce", en populärvetenskaplig tidskrift, 
vars pålitlighet vi icke känna, med en 
artikel, förf. av en viss Reddie Ma-
lett, angiven som författare till ett 
arbete "Naturens Väg" och av allt 
att döma en vän både av naturenligt 
levnadssätt ocih naturläkekonsten. 
Han berättar, att han genom att låta 
apelsiner och citronsaft ingå i sjuka 
personers föda, alltså genom att till
föra dem på C-vitaminer mycket rika 
ämnen, botat gikt, reumatism, rötsår, 
hämorroider, bröståkommor och en 
hel rad andra sjukdomar samt att 
samma behandling lett till tillfrisk
nande i två fall av kräfta. 

Detta får emellertid stå för mr Ma-
letts räkning, då vi sakna möjlighet 
att kontrollera uppgiftens sannings
värde. 

Vi hava .med ovanstående velat 
bringa till våra läsarinnors känne
dom en dietfråga, som f. n. synes i 
rätt stor utsträckning intressera åt
minstone vissa läkarekretaar och vars 
lösning, eventuellt, kan komma att 
befria oss från åtminstone en del av 
de alltför talrika krämpor och sjuk
domar om vilka vi, när vi hunnit vår 
"bästa" ålder, 40—50 år, med en un
dergiven suck säga: "Ja-ja, vi ha ju 
numera ingenting annat att vänta." 

Vi finna det naturligt att vara sju
ka. Kanske kommer den tid, då det 
i stället blir naturligt att vara frisk. 

Japansk levnadsvisdom. 

En stark vilja går genom ett klipp
block. . 

Det är bättre att göra en sak med 
detsamma än att tänka på hundra sa
ker som man ämnar göra. 

* 

När svetten torkat är arbetets mö
da glömd. 

Att övervinna något ont som man 
bär i hjärtat är värt tre guldmynt, 
att inte bära på något ont i hjärtat 
är värt trettio guldmynt. 

* 

En människa med ondsint uppsyn 
bör aldrig stå bakom en disk. 

* 

Det egna bröstet är det bästa stäl
let att gömma sina bekymmer i. 

• 

Man kan bära bort ett berg, om 
man är villig att gå vägen många 
gånger. 

Skuggan skall alltid finnas, men 

icke vara den stjärnlösa nattens mör
ker, utan ljusets ledsagare, som ge

nom själva motsatsen förhöjer dess 
glans för dem, som mäkta fasthålla 

tron på et.t ändamål med tillvaron. 

Viktor Rydberg. 

Tiohronan. 
Scenen: En stor banklokal. Utan-

I för en av expeditionsluckorna står en 
väntande grupp. Springpojkar, un
ga manliga och kvinnliga kontoris
ter, äldre damer och gentlemän. 

Den expedierande skriver, snur
rar på veven till en räknemaskin och 
skjuter ut på disken kvitton på in
köpta växlar och utländsk valuta 
samt svenska pängar, som blivit över 
vid köpet, under det han med mono
ton, men distinkt stämma tillkänna
ger: 

— Tio millioner tyska mark — 
sextio danska kronor — sextio dan
ska kronor — hundratjugufem dol
lars —• tio shillings — fyrahundra
trettiosju lire — fyrahundratrettio
sju — 

För varje belopp, som nämnes, 
sträcker någon i gruppen ut handen, 
tar papperet och pängarne och för
svinner. 

Plötsligt avbrytes expedieringen 
därigenom att en springpojke uti
från tränger sig fram genom grup
pen 00h med något osäker röst sä
ger: 

— Det var jag som nyss köpte 
sexti danska kronor. Jag fick fel 
tillbaka —• 

De omkringståendes blickar nag-

las fast vid pojkens ansikte, som 

blir blossande rött, och alla uttryc

ka de det mest ironiska misstroende, 

det mest intensiva ogillande och en 

innerlig åstundan, att det här försö

ket till genomskinligt bedrägeri 

måtte ömkligen misslyckas. 

— Jag fick tio kronor för mycket 

tillbaka på hundrakronan, som jag 
köpte för, fortsätter pojken och vi
sar pängarne, som han håller i han
den. Jag fick förtitvå å femti i 

stället för trettiotvå å femti — — 
Ett ögonblick är det alldeles tyst 

runtomkring. 
Så höres inifrån luckan, genom 

vilken en hand sträckes ut och tar 

en sedel ur pojkens lilla näve, ett 

kort men kraftigt och uttrycksfullt: 

-— Tack! 
Och den lille kilar. 
De kringståendes ansikten uttryc

ka icke längre misstroende, ogillan
de och förakt utan stråla formligen 
av glädje. Fastän obekanta le dessa 
människor mot varandra, som om de 
upplevat något, inneslutande en för 
dem alla gemensam stor tillfreds
ställelse, och de säga, förtjusta, till 
varandra: "Ja, men det är väl ro
ligt!" — "En sådan liten präktig 
gosse!" —• "Av den pojken blir det 
alldeles säkert en bra karl!" — 

Vad har hänt? En gosse har läm
nat en tiokrona, som han fått för 
mycket, tillbaka till en banktjänste
man. Det kan tyckas vara en affär, 
som angår endast dem och ingen an
nan i hela världen. 

Vittnena till den utspelade scenen 
skulle icke lidit någon förlust, om 
pojken varit ohederlig och behållit 
sedeln, och lika litet hava de någon 
fördel i ören och kronor av att man
nen i luckan får tillbaka sin tia; de 
stå fullständigt utanför saken, men 
ändå inträffar det märkliga, att de 
känna sig mycket starkt berörda av 
det förefallna. De ha en tydlig för
nimmelse av att något glädjande 
hänt dem, att den lille parveln, ehu
ru han icke gjort mer än sin enkla 
skyldighet, dock tillfört deras tanke-
och känslovärld något vackert och av 
värde, även om det icke kan uträk
nas i ören och kronor. 

Kanske tänka de också ett ögon
blick på vilken betydelse även för 
andra, utomstående en rättrådig gär
ning har och hur mycket ljusare och 
hoppfullare världen och livet skulle 
te sig, om de och andra litet var bi-
droge till att öka de rättrådiga och 
goda gärningarnes antal. 

Den fundersamma. 

Kvinnornas roll. 
"När allt kommer omkring", skri

ver "The Sunday Express" apropå 
den krigsfara, varav Europa hotas 
både genom den franska politiken 
mot Tyskland och Mussolinis pan
tersprång mot Grekland, "så är en 
nation ingenting annat än en hop 
män, och den hop nationer, som vi 
kalla Europa, är icke heller något 
annat än en hop män med mäns li
delser, ty kvinnorna äro nästan utan 
all betydelse, ifråga om den natio
nella och internationella hopens 
åtgöranden. Kvinnornas roll är 
endast att bära sorgdräkt ef
ter sina män odh söner, sina trolo-
stämmer icke blott över sitt eget, 
verksam del i det nationella 
och internationella livets utveck
ling, av vilken deras eget, 
utan också över sin moders, sin dot
ters, sin hustrus och sin systers öde." 

Detta är sanning nu, men den dag 
är måhända icke avlägsen, då kvin

norna skola besluta sig för att taga 

verksam del i det internationella li

vets utveckling, av vilken deras eget 

öde är beroende, och då de genom att 

skydda och upprätthålla freden skola 
slippa "rollen" att iföra sig sorg

dräkt efter på slagfältet stupade 

män och söner, trolovade och bröder. 

Stilett. 
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