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

Emilie Pettersons 
Broderiaffär 
(Inneh. A. HÄRSTBÖM) 

KUNGSGATAN 45 TELEFON 1,831 

Handarbeten 
av alla slag till billigaste priser. 

Gör ett besök! Vägen lönar sig! 
I Charkuteriaffären Boyes Bazar 8 

(V itfeldtsplatsen) 
köper ni förstklassiga charkuterivaror, 
salt och rökt lax, ål, Norells bordsmör, 
andra prima smörkvalitéer, margarin, ost 
och konserver, det välkända Långedrags-
brödet och andra brödsorter. Goda smör
gåsar till billiga priser. Varor emottagas 
till rökning. Billiga priser. Caféer och 
matserveringar hög rabatt. Tel. 9271. 
Varorna hemsändas. 

Alla som köpa .. 

S P I S B R Ö D  
från O 

Göteborgs Angbageri 
säga att det är 

främst i skörhet och god smak. 

Prisbelönta Fruktkonserver i sockerlag 

Jordgubbar, Hallon, Moreller, Klarbär, 
Plommon, Päron, Äpplen i sockerlag i 
burkar à kr. 1:50. varje burk avsedd för 
öpersoner. Hallonsylt,Jordgubbsylt, Apel
sinmarmelad à kr. 1:75 pr burk, 4 burkar 
fraktfritt. Expedieras mot efterkrav från 

Hjalmar Landins Fruktkonservfabrik. 
Mosås 

De bäst avlönade 
kontorister 

äro maskinskrivare och stenografen 
Grundlig undervisning lämnas å 

REMINGTON INSTITUTET 
(Kungl. hovleverantör) 

Västra Hamngatan 19. Tel. 4221. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

BERTHA ANDERSON 
15 KorsgataD) Göteborg. 

Nu inkommet stort urval av vackra Yll©ty0er' Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, Hvita Väf-
nader, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahmans Trieotunderklä-
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, Filtar, Sticktäcken. Prima Ylle- och Bomullsgarner. 

B I L L I G A  P R I S E R .  

J 

Bergmans Enkas 
GRAHAMS SPISBRÖD 

Bästa familjebrödet. 
REKOMMENDERAS. 

ett av kapitlen med överskriften 
"Med barnets ögon". 

"Det späda barnet är en människa 
och har samma rätt som den vuxne 
att bliva omhändertagen av det sam
hälle, vars medlem det är. Hur re
spekteras nu den rätten? Låt oss 
sätta oss själva i den lilles ställe och 
blott för en enda dag leva hans liv: 

Det är som om vi befunne oss bland 
jättar, vilkas ben äro fruktansvärt 
långa och kroppar oerhört stora i 
förhållande till våra och som dess
utom besitta en mycket snabbare in
telligens och rörelseförmåga än vi. 
Yi måste klättra upp i deras hus på 
trappsteg, som nå till våra knän, lik
väl tvingas vi att bestiga dem till
sammans med jättarna; vi bliva trötta 
och vilja sätta oss, blott för att finna 
att stolsitsarna äro jämnhöga med 
våra skuldror — med stort besvär 
lyckas det oss slutligen att kravla 
upp på dem. 

Den lille finner allt, vad han själv 
skulle behöva, gjort som leksaker åt 
hans dockor —för dem är hela den 
vuxnes värld gjord i miniatyr, men 
bland dem kan han icke leva, endast 
roa sig. Världen har skänkts honom 
på skämt, samhället gör narr av ho
nom med denna mottagning. Yi veta, 

att små barn slå sönder sina leksa
ker och påstå, att de drivas av sin 
lust att upptäcka vad som finnes in
uti. Ibland slå de sönder dem häf
tigt som i vrede. Det är då vi kalla 
dem stygga och straffa dem. Den 
verkliga förklaringen är, att barnet 
vill se efter, om det är något roligt 
inuti leksaken, ty utanpå är det san
nerligen intet, som kan roa det. 

Barnets omedvetna önskan från 
och med ett par tre års ålder är att 
leva som den vuxne. —- Det skulle 
vilja ha ett eget toalettbord och få 
försöka att kläda sig själv. Det vill 
kamma riktigt hår på ett levande hu
vud och torka verkliga golv. Det 
skulle vilja ha stolar, bord, soffa och 
skåp i proportion till sin storlek och 
sina krafter. Vad det önskar är att 
själv få arbeta och övervinna verkliga 
svårigheter. Det vill inte bara leka 
vuxen, utan också få vara människa. 
Sådan är barnanaturens tendens och 
sådan dess uppgift. 

När man ser med vilket intensivt 
och långsamt tempo barn arbeta på 
grund av sin outvecklade fysik och 
emedan de äro underkastade andra 
tidslagar än vi, gripes man av fasa 
vid tanken på vuxnas vanliga sätt 
mot små barn. 

A7i avbryta dem utan minsta hän
syn och med en härsklystnad, som 
vore vi herrar och de slavar utan 
mänskliga rättigheter. Ja, många 
människor anse blotta tanken att visa 
barn takt och hänsyn för löjlig! Men 
med vilken stränghet förbjuda vi 
dem ej i vår tur att störa oss! 

Om den lille försöker äta själv, 
vips äro vi där och taga skeden ifrån 
honom och proppa i honom maten 
med en fart, som stör hela hans väl-

S T O R  

J U L - E X P O S I T I O N  
S T I L F U L L  J U L D E K O R A T I O N  

P R E S E N T K O R T  

HERM. MEETHS A. B. 

vîôu3ls«îi Möbler 
Gripsholms gamla modeller 
såväl som moderna tillverkas. Provmöbler 
finnas. Fotografier sändas. 

I., J. LARSSONS SNICKERI AFFÄR 
Telef. 106. Mariefred. 

Härliga sjöresor och bilturer. 

ANGBAGERI A.B. 

R O S  E N  L U N D S  
B R Ö D  

Suüilrum 
extra kvalité. Pris pr karTÏÎ*4 1 

fill salu endast tO-v e'sU5(jt6 
SÄ 

hos wnf" BBrtïa 
57 Kungsgat., Göteborg ,®rä!Hét 

befinnande. Försöker han knäppa si
na kläder, ingripa vi och fullborda 
hans arbete. 

Likväl äro vi mycket känsliga å 
vår egen verksamhets vägnar. Om 
någon försöker beröva oss den, anse 
vi honom närmast brottslig. 

Skulle vi vuxna ständigt störas 
just i det ögonblick vi stå inför lö
sandet av ett problem, som kostat 
oss stor ansträngning, genom att nå
gon fattar tag i oss och säger, att vi 
skola komma ögonblickligen och följa 
deras bud — "lyda genast" — vad 
skulle följden bli? ögonblicket skulle 
gå förlorat och med det varje uns 
av inspiration och skaparglädje. Bar
net i samma situation förlorar icke 
endast ögonblicket utan jämväl sig 
självt. Det mästervek det håller på 
att skapa är den nya människan." 

Boken (har en intressant elfterskrift 
"Nya uppfoistringsideal och undervis
ningsmetoder" av fröken Anna Pal-
lin. 

Priset är kr. 2,25. 

Från kvinnovärlden. 

Halmstads Kvinnliga Gymnastik
förening har i dagarna firat sitt 25-
ånsjubileum med en festlighet, präg
lad m det friiska humör, soim kän
netecknar -denna livskraftiga, för 
gymnastiken entusiastiska och av 
stadens kvinnovärld med så stor 
sympati omfattade sammanslutning. 
Föreningen stiftades på initiativ av 
fröken Gerda Höök, numera doktor-
innan Nillsson i Örebro och har sedan 
ett antal år tillbaka en nitisk 
ordförande i stadsfullmäktigen, för
ste postexpeditören fröken Karin 
Lundberg. 

En vacker 
fraich hy är allas efterlängtade mål. An
vänd dagligen den av tusenden värderade 
och prisade Yvy-tvålen. Y vy-tvålen an
ses som oumbärlig vid den lena, skära 
hyns bevarande till högsta ålder. 

Yvy-tvålen säljes i varje affär från 
Ystad till Haparanda. 

Aktiebolaget YVY Fabriken, Yslad. 

Bråstté Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

REKOMMENDERAS. 

urval priser 

K U N G S T O R G E T  

Överansträng er icKe 

med julstöket! Stadens arbetsför
medling önskar intet högre än att få 
förse husmödrarne med den extra 
hjälp de behöva i form av rengörings-
arbeterskor. Ring Arbetsförmedlin
gen i god tid för att tillförsäkra er de 
bästa hjälpredorna! 

Tummen. 

Det påstås, att de tre delar av vil
ka tummen består, beteckna de tre 
världsbéhärskande egenskaperna: vil
jan, logiken och kärleken. Den för
sta leden, nagelleden, betyder viljan, 
den andra logik och förnuft, den 
tredje kärleken. Är tummen ojämt 
.utvecklad och den första leden ovan
ligt lång, så regeras den ifrågava
rande individen uteslutande av sin 
vilja; om den mellersta leden är 
längre än den första, så råder främst 
förnuftet; är den tredje leden mycket 
lång, så är den ifrågavarande männi
skan sina sinnen's slav. 

Ziwertz' Momentan 
färgmedel för ögonbryn, hår och skägg, ögon
blicklig verkan. Fäller ej vid tvättning. För häl
san oskadlig. Finnes i 4 nyanser. I parti och 
minut hos Kungl. Hovleverantör 

Ziwert'z Eftr., 
Lorensbergsgatan N:o 7, Göteborg. — Tel. 1098 

Köp Ed ra S kod 
där "Ni får U där Ni får största u 

varor, lägsta priser, n-'..Inodö 
ur,iÄ? 

Tyger, Filtar, 
Regnkappor, Linnevaror, Strandkoftor 
utsäljes billigt direkt från lager. 

S. Ericsons Klädeslager 
Kungsgat. 32,1 tr. Hörn. av Magasinsg. 

OBS. T Nya adressen. 

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

Damer! 
En alltid nyttig och välkommen julklapp är en 
trevlig blus, klänuing eller kjol. Stort sortiment i 
O. F. H U L T B E R O S  
Husargatan 40. acn 

B L U S A F F  Ä ; R  
Tel. 10318. 

PATENTERADE 

H A V R E G R Y N  
Spara tid. — FÄRDIGKOKTA på 3 MINUTER. Spara bränsle. 

OBS! VÅR HYGIENISKA FÖRPACKNING. 

medelpunkt var diktaren själv. Au
gust och Ottilie med sina barn åto 
dagligen nere hos fadern, vänner och 
bekanta inbjödos ofta, och illustra 
resande från alla länder infunno sig 
hos den berömde mannen. Även ef
termiddagen ägnades vanligen åt 
sällskapsliv och konstnärliga intres
sen, om icke någon åktur eller pro
menad företogs, och på kvällen före
lästes värdefulla litteraturalster. 

Detta på samma gång verksamma 
och stilla liv i Weimar avbröts of
tast på sommaren av en badresa. 
Goethes hälsa hade aldrig varit stark, 
så att en årlig brunnskur blivit nöd
vändig för honom. Det hade visat 
sig, att framför allt de böhmiska bad
orterna verkade välgörande på hans 
befinnande. Somrarna 1819 och 1820 
tillbragte han i Karlsbad. Men föl
jande år, 1821, rådde honom hans 
läkare att också en gång försöka det 
nyanlagda Marienbad, som just bör
jade komma på modet. Goethe be
gav sig verkligen också dit och fann 
en synnerligen trevlig bostad i det 
största och vackraste huset där, vil
ket kort förut uppförts av en herr 
von Brösigke. Värdfolkets dotter, 

fru Amalie von Levetzow, som för 
tillfället uppehöll sig hos sina för
äldrar, var en gammal bekant till 
Goethe. De hade träffast i Karls
bad år 1806, och hennes ovanliga 
skönhet hade i så hög grad uppväckt 
diktarens beundran, att han liknat 
henne vid Pandora. Nu var hon en 
ung, vacker änka, om vilken det be
rättades, att hon ämnade gifta om 
sig med en greve Klebelsberg, och 
Goethe kallade henne vid återseen
det "en glänsande stjärna vid det för
flutnas horisont". I det Brösigkska 
hemmet, där Goethe liksom andra 
förnäma badgäster hade hel inackor
dering, trivdes han utomordentligt 
väl. I trots, av den ogynnsamma vä
derleken — det regnade nästan oav
brutet under de tre veckor han vista
des där — andas alla hans brev från 
Marienbad en stilla, inre glädje. 
Gång på gång försäkrar han, att han 
omges av "en mycket angenäm fa
milj". Medelpunkten inom denna 
var för Goethe fru von Levetzows 
sjuttonåriga dotter Ulrike, som från 
första stund erövrade hans hjärta. 

Ulrike hade just återvänt till sin 
mor från en flickpension i Strassburg 

och hade ingen aning om Goethes 
världsrykte eller framskjutna ställ
ning. Hennes mormor ropade en dag 
på henne, emedan "en äldre herre" 
önskade lära känna henne. Det före
kom ju icke så sällan i Marienbad, 
men just den gången tyckte Ulrike 
icke precis om att bli störd, ty hon 
hade nyss börjat på med ett nytt 
handarbete, vars mönster intressera
de henne. Som ett väluppfostrat 
barn låtsade hon dock ingenting mär
ka, utan svarade både frimodigt och 
vänligt på Goethes frågor, ja glöm
de till och med bort sin vanliga för
lägenhet gentemot främmande. Re
dan följande morgon bad Goethe Ul
rike komma med på en promenad, och 
då måste hon berätta .honom allt 
möjligt från skolåren i Strassburg, 
där ju även han tillbragt en tid av 
sin ungdom. Sjuttiotvååringen och 
sjuttonåringen blevo snart mycket 
goda vänner. Ulrikes öppna, älskliga 
väsen fängslade Goethe mer ooh mer, 
så att det snart blev hans största 
nöje att sällskapa med henne. Deras 
gemensamma morgonpromenad blev 
en daglig vana, ooh ofta sutto de hela 
timmar tillsammans på en soffa i 

parken och pratade om allt möjligt. 
Om Ulrike icke kunde följa med ho
nom, brukade han plocka blommor 
åt henne och sökte utvidga hennes 
kunskaper i botanik. 

F orts. 

KOL VED 
C. N. ANDERSSON 
Tel. 27 80, 6972, 10849. Göteborg. 

, 10 Södra Larmgatan 
Linnegatan 11. Karl 

BREVLÅDA. 
En husmoder i ett större 

Med nöje! I ett kommande 

,.A: 71 ?" tidning kan icke påjj. 
sandareavdelningen intaga en a(w 

nrtion mot en annan tidning, men " 

skola ha Edra synpunkter i minne J 

lata dem komma fram på annat sätt 

Insändaren i frågan "mannens kläde' 

dräkt" kommer för sent, men slutet 
torde vi kunna bereda plats för -, 

där var ju en del nyheter att ta 
på. Och roliga! Tack! 

vara 

Kjellmers 
Damskrädderi 

& Kappmagasin, 
rekommenderas. 

Förstklassigt arbete. Låga priser. 

Carl Johansgat. 9. Tel. 45968. 

Hrla JYTjölfc 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

F. L., H. G—r, H. B. Förlåt dröjs
målet! Jultiden är besvärlig också 

på en redaktion, även om denna av

står från nöjet att förfärdiga julklap

par. art svar skall komma pr post 

L. M. Att så mycket vrede kan 
få rum på ett litet brevkort! 0m Ni 

visste hur genomoskyldiga vi äro till 

tidningens utbelivande. Vi fundera 

på att sända skrivelsen till posten, 

som här är rätt adressat. Det gläder 

oss emellertid, att Ni saknat tidnin

gen. Man bör ju försöka se sakernas 
ljusa sida också. 

V. D. Förmågan 'har icke svarat 

mot den goda viljan. I fråga om 

poesi äro tyvärr enda-st få utvalda, 

Rosa L—g. Yi komma nog också 

till den frågan. "Kv. T." är bara två 

år och har mycket ogjort arbete fram

för sig. 

R. B., Washington. Seinen finnes 

kvar, väl vårdad. Vår julhälsning! 

Frk L. L. Yi tacka för löftet om 

insändarne och vilja gärna göra vaå 

vi kunna för Edra intressen. 

Den sömnlösa. Handstilen röjde 

författarinnan. Få vi inte sätta ut 

namnet? 

GYNNA VÅRA 

ANNONSÖRER 

medels inköp! 

Sportkostymer från Kr. 19:-

Bluskostymer 

Kavajkostymer 

V >7 22:-

„ 35:-

GOSSPYJAMAS - G0SSTRUMP0R 

GOSSUNDERKLÅDER 

F I S K T O R G E T .  

Prima LUTFISK 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 95 80, 15 380 

• 
• 

S A N 1 T A S  
T A P E T E R  

B 
'SS-mjölet 

Ärade Damer! 
Lämpligaste JulKlapp 

för en herre är : 

e n W l L K E H Ä T T  
15:50 och 9:— 

N:0 50. 3:dje årg. 16 December 1923. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

» sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

Utkommer varje söndag. 
Utgivare och redaktör: INGEBORG DAHLLÖF. För annons- och ekonomiavdelningen: EDITH RICKBERG. 

Redaktion och expedition: Vallgatan 27, Göteborg. Tel. 18070. 

T^tryck tillätes gärna om "Kvin
nornas Tidningmed hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 

Intrycket. 
Vägen till kullerstolen. Av Beda Willner. 
Något om tre generationers läsning om 

kvinnan. Av Ellen Wester. 
Den lille tiggaren. Av Crayon. 
Ärves anlaget för brottsligheten? Av 

D:r David Lund. 

Teater. 
Klädedräkten och förnuftet. En man

lig synpunkt. 
Bland kvinnor. Av Ellen Berner. 
På ärans fält. Novell. 
Husligt arbete under lärlingslagen. 

Från kvinnovärlden. 
Goethes sista kärlek. II. Ett 100-årsminne 

av Beatrice Zade. 
Hennes bästa roll. Novell av Tora Ramm. 

an e^ableras mellan de kon-
a °°h liberalerna. regerina.p , ' ""-sWH 

funW- erna den för dess 
varigenom 

tUnktio , «na cte 
i na J,ranc'e Nödvändiga majorite-

gem ? ̂ ^tet. Den yttersta hö-
H med i ? ej tenägen för 

nipii 1 era^urna! och dessa intaga 
anParti och "tungan på den 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Resultatet av det engelska- parla
mentsvalet är nu känt så när som på 
några få platser: de konservativa 
hava fått 256 mandat, arbetarpartiet 
189 och de förenade liberalerna 158 
mandat. Dessutom finnas 8 "vildar". 
I det nya parlamentet komma att 
sitta 8 kvinnor. 

Valutgången betyder ett katastrof-
artat nederlag för de konservativa. 
Partiet, som i det förra parlamentet 
ensamt uppvägde de övriga partier
na, är alltjämt den höga församlin
gens största parti, men har dock re
ducerats så betydligt, att det kommer 
att stå inför en övermäktig opposi
te®, om i någon fråga liberalerna 
och arbetarepartiet intaga en gemen
sam front. 

Nederlaget betyder emellertid icke 
ett massfrånfall från de konservativa 
utan endast ett underkännande av 
Partiets tullskyddsplaner. 

Valet gällde, som bekant, tull-
. vilket det konservativa par-

önskade infört såsom ett bote-
®®del mot arbetslösheten, under det 
a liberalerna framträdde som för-

arare för det frihandelssystem, var-
J|a nglands ekonomiska maktställ-

ng uppbyggts. Vägande skäl främ

ste! °S UI1C'er valstriden för båda sy-
Ifen' ^ vilken utsträckning val

sätt 0I^ k°m ^ enkla 

> vi- minnas från vårt eget land, 

är ' 1 ̂0r dypare ma^ ocl1 kläder" 
J 6 Det antages, att dessa 

Cnl t6r..aVgj0rt måQga aV de 

väljarnes ställningstagan-

vaie!S^Ska reSerinSen har ge" 
Svår 'tU ®an®en kommit i en mycket 
Va H,,?'0"' "^ess vantade omedel-
blivit a^a^ra,dande har dock ute-
^•annà00];- reger^nSen kar beslutat att 

parWenW * fÖr att mÖta det nya 

8 j, o ' Som 'sammanträder den 
ragan är nu, om något sam-

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —. 1h år Kr. 3: 50. 1U år Kr. 2: —. 

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

Intrycket. 
Det blev kungsväder! 
Som en solig parentes i en kedja 

av dimma och rägn stod den stora 
och med så spända förväntningar 
motsedda välkomstdagen. Gröteborg 
visade sig från sin bästa sida och 
skänkte därmed vår nya kronprin
sessa ett vackert första intryck av 
det blivande fosterlandet. Flaggor
na, vimplarna, guirlanderna, den 
vackra utsmyckningen av enskilda 
hus på de gator, där den furstliga 
kortegen drog fram, människomäng
den, hurra "open, viftningarna, hyll
ningarna i ord och sång — allt för
säkrade dep nya medlemmen av vårt 
konungahus om att hon gjorde sitt 
inträde bland ett folk, som med sym
pati väntat och med uppriktig glädje 
hälsade henne välkommen till den 
nya fosterjorden. 

Själv vann hon genast och oemot
ståndligt allas hjärtan. Där hon satt 
i vagnen Vid sin populäre gemåls sidä 
och nickande, leende och vinkande 
besvarade de spontana hyllningarna 
var hon en furstinna efter folkets 
sinne. Älsklig, naturlig, varmhjär
tad och glad. Man förstod att den 
känsla av främlingsskap hon möjli
gen kunde ha erfarit före debarke-
ringen helt och hållet givit vika inför 
de talrika och okonstlade bevisen på 
ett folks hjärtliga -och varma stäm
ning. 

Ja, med solsken kom hon, vår nya 
kronprinsessa. Måtte vi i detta kun
na se ett gott omen för hennes fram
tida liv bland oss. Ett löfte om ett 
nytt och starkt sympatiens 'band mel
lan Sveriges folk och dess konunga
hus! 

Vägen till kullerstolen förr 
och nu. 

Av BEDA WILLNER.  

politiska vågen" en så god ställning, 
att de icke äro angelägna om ett för
bund vare sig åt höger eller vänster. 

Arbetarepartiet förklarar öppet, 
att det är dess avsikt att så snart 
parlamentet -sammanträtt söka störta 
regeringen för att därefter självt, som 
det näst starkaste partiet, övertaga 
regeringsmakten. En sådan kupp 
kan emellertid icke lyckas utan libe
ralernas medverkan, och man synes 
på detta håll icke angelägen om en 
socialdemokratisk regering. 

Vilket än av partierna, som kom
mer till makten, blir dess ställning 
svag, och dess möjlighet att hålla sig 
kvar beroende av något av de andra 
partiernas stöd eller välvilja. — Man 
räknar med nyval till parlamentet in
om en rätt nära framtid. Då tull-
skyddsfrågan måste anses definitivt 
avgjord, har det konservativa partiet 
stora utsikter att därvid återtaga sin 
gamla maktställning. 

Den maktförskjutning från höger 
till vänster, som nu ägt rum i Eng
land kommer otvivelaktigt att inver
ka på den engelska politiken mot 
Frankrike och göra den mindre und
fallande än hittills. De bada vän
sterpartierna äro motståndare till 
den franska skadeståndspolitiken 
och komma antagligen att kräva, att 
Frankrike börjar avbetala sin stora 
krigsskuld till England, vilket skulle 
medföra en betydande lindring a\ 

skattetungan. 

När man tänker på, hur viktigt 
det i gångna tider var för flickornas 
lycka, försörjning och hela deras lev
nadsställning, att de blevo gifta, kän
ner man uppriktig förvåning över, 
att våra oldimödrar icke blott tåligt 
funno sig i, utan även upprätthöllo 
seder och bruk, ägnade, som det före
faller oss, att för deras döttrar för
svåra vägen till kullerstolen. Berod
de det på enfald, på räddhåga att 
bryta med traditionen, på oförmåga 
att reda upp ett kinkigt förhållande? 

Den tid ligger i ett icke avlägset 
fjärran, då de unga damerna och de 
medelålders herrarne (man höll ju 
då ännu på, att den äkta mannen 
borde vara minst tio år äldre än ge
målen) rörde sig i olika sfärer och 
fördes tillsammans endast på kalas, 
på soaréer och basarer, som beskäf
tiga mammor arrangerade för att gi
va sina döttrar tillfälle att synas. 

Dessa tillställningar voro dock till 
antalet begränsade odh synas där
jämte hava erbjudit försvinnande små 
möjligheter till den närmare bekant
skap som, enligt nutida åsikt, utgör 
den nödvändiga förutsättningen för 
en så pass grundlig förälskelse, att 
den kan leda till äktenskap. 

Vidare bjöd försiktigheten mannen 
att icke våga sig för långt ut. Två 
danser på en bal med en och samma 
unga dam väckte redan uppmärksam
het samt tissel och tassel, och tre 
togos som ett absolut .säkert tecken 
på allvarliga avsikter. 

Någon möjlighet att utomhus kom
ma i närmare beröring med varandra, 
att utbyta tankar och lära känna 
varandra existerade knappast för de 
unga damerna och deras tillbedjare. 
Promenader på tu man hand voro ic
ke tänkbara, utan att förlovningen 
var ett faktum, och även då gällde 
stränga restriktioner ifråga om den 
personliga rörelsefriheten. I detta 
sammanhang bör i minnet återkallas 
den under namn av "förkläde" kän
da ofrånkomliga vaktarinnan av den 
kvinnliga äran. 

Under friare former träffades man 
endast under badortssejourerna med 
deras jättekafferep, segelbåtslag, 
krocketpartier, änkelekar, ringkast
ning, sällskapsspektakel och "ta
bleaux vivants" i societetssalongen. 
Men även här var "förklädet" i verk
samhet. 

Man förstår, från nutidens syn
punkt sett, knappast, att det under 
så ogynnsamma förhållanden kunde 
bli några förlovningar och giftermål 
av. 

Alla de där restriktionerna höra 
emellertid till ett förgånget. Kvin
nornas utträde i arbetslivet har ver

kat revolutionerande även på detta 
område. Murarne mellan den ogifta 
manliga och kvinnliga världen hava 
raserats. Ingen räknar numera dan
serna, ingen håller uppsikt över pro
menaderna-, ingen kontrollerar tele
fonsamtalen, "förklädet" existerar 
icke längre, och inom arbetslivet mö
tas de unga männen och flickorna till 
vardags som kamrater. 

Men egendomligt nog visar akten-
skapsfrekvensen ingen tendens att 
stiga, kärleken (den sam leder till 
äktenskap) tyckes inte hava lättare 
att flamma upp nu än i gånga o friare 
tider, och uppenbart och ofrånkom
ligt är, att den äktenskapliga trohe
ten är mindre varaktig nu än då. 
Särskilt märkligt är, att ömmare 
känslor nästan aldrig uppstå mellan 
män och kvinnor, som äro arbetskam
rater och sålunda ha tillfälle att rik
tigt grundligt lära känna varandra. 

Med allt detta för ögonen måste 
vi säga oss, att våra kära oldmödrar 
kanske icke voro så enfaldiga och 
bakom flötet, som vi trott, när de 
icke reformerade de nedärvda seder 
och bruk, som höllo den manliga och 
kvinnliga ungdomen åtskils och till
stadde dem endast fåtaliga och flyk
tiga sammanträffanden. 

I)e svårigheter de ofria umgänges
formerna reste för döttrarnes gifter
mål voro helt säkert endast skenbara 
och torde i själva verket hava inne
slutit åtskilliga för kärlekens upp
komst och utveckling stimulerande 
element. 

De unga fördes tillsammans under 
glada, fästliga former, vid en soaré, 
på en bal, ett slädparti. Hur täcka 
voro icke flickorna, hur åtråvärda 
och, garderade av mammor ooh tan
ter, på ett för det manliga hjärtat 
tilltalande sätt svårerövrade! Man 
möttes sällan, skildes snarligt, dröm
de om allt ljuvt och farligt. Läng
tan efter den älskades person satte 
in som en outhärdlig plåga, och äk
tenskapet med dess ständiga på tu 
man hand kom för den unge man
nen att framstå som själva paradiset, 
för vars snara erövrande han upp
bjöd alla sina krafter, hela sin för
måga. 

Och lyckligt och väl inne i äkten
skapet voro vederbörande på grund 
av de strama umgängesformerna rätt 
väl skyddade för de utifrån komman
de frestelser och faror, som nu med 
vårt friare sätt att leva så ofta leda 
till äktenskapligt trassel och skils
mässa. 

Vi önska icke våra oldmödrars tid 
tillbaka. Men vi förstå, att de kära 
gamla styrde och ställde klokt och 
tidsenligt för sina döttrar. 

Man kan redan som en följd av 
den väntade kursförändringen i Eng
land märka en större hovsamhet i den 
franska politiken mot Tyskland. Den 
franska pressen hoppas dock att Eng
land skall befinnas intresserat av ett 
;emensamt utnyttjande av de rika 

förtjänstmöjligheter som stå till buds 
i Ruhr efter den tyska regeringens 

nu tillkännagivna fullständiga under
kastelse. 

Den planerade allierade undersök
ningen av Tysklands betalningsför
måga i fråga om skadeståndet kom
mer till stånd. Amerika kommer 
även att vara representerat fastän 
icke officiellt. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Något om tre generationers 
läsning om "Kvinnan". 

Av Ellen Wester. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

Min farmor läste "Reformationens 
Qvinnor, biografiska anteckningar" 
av Georges Bridel; på min mors bok
hylla stod, snyggt bunden, "Qvin-
nans historia" av Ernest Legouvé 
och själv har jag bland mina kvinno
saksböcker "Kvinnlighet, Manlighet 
och Mänsklighet" av Rosa Mayreder. 
De unga nu och de unga i framtiden 
komma väl att läsa "Drag av den 
kvinnliga medborgarrättens histo
ria" av ännu okänd författare; nå
gon liten bok fylld av klara, knappa 
hoppressade fakta; reflexionerna få 
de göra själva om de ha tid. 

På farmors tid hade kvinnorna tid 
att göra sina reflexioner själva-, ty 
sådana funnos ej många i "Reforma
tionens Qvinnor", oöh de som funnos 
voro endast av religiös art — Ernest 
Legouvé utreder sitt ämne, visserli
gen mejd många reflexioner, hänvis
ningar till gången tid och utviknin
gar, men huvudsumman av "Qvin-
nans historia" är dock de krav av 
praktisk art den själfulle fransman
nen framställer. Rosa Mayreder åter 
skriver ingen historia, hon har kallat 
sin bok "Essayer", och just för ge
niala reflexioner är det den utmärker 
sig. Och vid ögnandet i de böcker 
som lästs av och varit något för 
gångna generationer, kommer den 
tanken av sig själv. Hava de 
något gemensamt med varandra och 
vad som sedan kommit och i så fall, 
vad? 

Vid första påseendet syntes det 
som om reformationens kvinnor ej 
hade något, som gjorde dem till ett 
led i kvinnans historia, men seder
mera fanns där en gryende spira till 
det stora, månggrenade trädet. — 
Vid berättelsen om Catarina Luther, 
född von Bora (1499—1544) heter 
dét: "Genom sin förening med Ca
tharina lärde Luther mer och mer 
förstå äktenskapets heliga betydelse 
och den plats, som qvinnan bör hava 
i samhället. "Genom qvinnor fö
das barn till verlden, och genom dem 
uppehälles familjen och staten. Den 
som föraktar dem, föraktar Gud och 
människor", sade reformatorn. Och 
åter: "Det är någonting stort, detta 
band, som förenar mannen och qvin-

„ I") nan. 
Bland reformationens kvinnor upp

tages även Olympia Ful via Morata 
(1526—1555), den begåvade italien
skan som vid blott 29 års ålder dog 
av pesten i Heidelberg, dit hon, själv 
omvänd till reformationen, följt en 
reformert make. Om Olympia Mo
rata föreligger ett vittnesbörd av 
Tycho Brahe, renässansmannen och 
humanisten, då han i ett av sina 
"Astronomiska brev" jämför henne 
med sin syster Sophia. Där är det 
icke den flammande religiositeten 
.som prisas, utan lärdomen och kun
nigheten hos kvinnan, som tillägnat 
sig "något mera vist än man kunde 
vänta det av en kvinna." 

Mellan Legouvé och Rosa Mayre
der råder mera samstämmighet. Det 
märkes redan vid inledningen, där 
Legouvé visserligen börjar därmed, 
att vad han har att säga mest gäller 
den franska kvinnan, men där han 
nästan omedelbart tillägger: "Denna 
fråga om vad qvinnan bör kunna bli
va, rör icke uteslutande qvinnan, den 
länkar sig samman med det nittonde 
århundradets alla övriga idéer, den 
är en af hufvudartikla-rna i dess pro
gram. Detta arbete är framförallt 
ett upprop till harmoni mellan ska
pelsens båda mäktiga krafter, man 
och qvinna." 

Skillnaden är blott att Legouvé 
snart blir internationell, medan Rosa 
Mayreder redan från första början 
är det. I förordet säger hon utan 
att precisera land: "I denna bok har 
jag på mitt sätt sysselsatt mig med 
kvinnorörelsens problem 
vars tre rötter äro den ekonomiska, 
den sociala och d'en etiskt psykologi
ska. Och redan från början visar hon 
energiskt tillbaka eventuella beskyll
ningar att taga parti för kvinnorna, 
därvid hon använder sig av Imma
nuel Kants omdöme om mänsklighe
ten i stort sett: "Frågar man, huru
vida mänskligheten är att anse som 
en god eller en dålig ras, så måste 
jag tillstå att den inte är mycket 
att skryta med." 

Hon återgiver åtskilliga av de 
många så divergerande omdömen som 
under tidernas lopp framkommit om 
kvinnan ooh sysslar länge och in
gående med det s. k. "könspsykolo
giens problem", vilket, uppriktigt 
sagt, börjar förefalla somliga av oss 
en smula tråkigt, särskilt då en Mö
bius söker utreda "i vilket förhållan
de den primitiva kvinnlighetens vä
sen står till släktets ändamål och be
tecknar den teleologiska könsnaturen 
med namnet "Kvinnans fysiologiska 
förståndssvaghet". Det måste med
givas att Rosa Mayreder givetvis 
själv tar starkt avstånd från detta 
"det manliga tänkandets underläg
senhet", men nog låter det mera till
talande, när Legouvé framställer ett 
drag av "könspsykologi". Det är 
på tal därom att s. k. fallna kvinnor 
understundom älska blott en man 
med ömhet, ehuru de överlämna sig 
åt många. "Detta drag uppdagar 
för oss en ny mystér i den qvinliga 
organismen, det trängande behovet av 
idealitet i kärleken och den fysiska 
lidelsens nästan ständiga beroende av 
den sedliga." 

Större och noblare äro dock de 
känslor Rosa Mayreder gör sig till 
tolk för, då hon återger Michelange
los ord om det ädlaste förbundet man 
och kvinna emellan, "då i bådas hjär
tan brinner samma ande och i bådas 
kropp bor samma själ, som giva båda 
samma flykt mot höjden — och då 
den ena korat sig den andra till här
skare "eller då han berättar om 
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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 "  

(Inj. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. 1/a 2—1h3, övriga 
tider efter avtal. 

Tandl. SVEA LEFFLER. 
Spec. Äkta Porslinsfyllningar. 

Viktoriag. 8. Tel. 8958. Vard. utom lörd. 1—2. 

Schleiermacher som i sin "Katechis
mus der Vernuft für edle Frauen" 

säger: "Jag tror på den oänd
liga mänskligheten — jag tror på 
viljans och bildningens makt att åter 
närma mig till det oändliga och göra 
mig fri från könets skrankor. I hen
nes framtidsperspektiv till sist mär
ker man, hur hon tror att vi kvinnor 
hunnit ett gott stycke in på mänsk
lighetens vida väg. "Om vi följa de 
linjer i det förflutna, som föra in i 
framtiden," säger hon, "så träder med 
förnimbara konturer idealet av ett 
människosläkte oss till mötes, hos 
vilket en vackrare och lyckligare be
tydelse skall inrymmas åt könet än 
det hittills haft." 

Degouvés framtidsperspektiv är 
nästan uteslutande anlagt på genom
förande av smärre praktiska fordrin
gar, som delvis eller helt och 'hållet 
numera äro beviljade. Om medbor
garrätt är givetvis inte tal. Legou-
vés bok utkom 1848, och år 1901 
väcktes och föll den första motionen 
om rösträtt åt kvinnor. 

Kulmen av det han begär för kvin
nan är "att inom de gränser, hennes 
egenskaper och plikter det tillåta, af 
staten anställas i sociala embeten och 
yrken." 

Till sist tillägger han: "Då vi föra 
denna stora saks talan är vår svaga 
stämma endast ett eko af den sitora 
menskliga stämma, som oupphörligen 
ljudit från sekler till sekler för att 
fordra qvinnans framåtskridande, 
hennes emancipation, d. v. s. famil
jelivets fullkomnande — denna stora 
byggnad, som var grundlagd före 
samhället och som skall ega bestånd 
i alla tiders evighet, som har utgjort 
alla civiliserade samhällens styrka, 
som har överlevat de förfärligaste 
omhvälfningar och likt den heliga 
arken flutit öfver hvarje syndaflod, 
såsom den enda o-förgängliga qvar-
lefvan af våra förgängliga samhäl
len: 'familjen'På denna punkt mö
tas Luther och Legouvé. Luther sä
ger sin mening kort, med få ord, med 
något av ett lagbuds lapidarstil. Le
gouvé resonerar själfullt och utför
ligt, han har inga bud att ge, han 
utvecklar en tankegång. 

"Det är någonting stort detta band 
som förenar mannen och kvinnan", 
säger Luther och här mötes han med 
Rosa Mayreder, då hon efter Schlier-
macher talar om "sammansmältnin
gen och föreningen af mänsklighe
tens båda hälfter till ett mänskligt 
helt." 

H, NORDISKA „ 
HAKDEI «ANKE* 
STOCKHOLM G Ö T E B O R G  

124 AVDELNINGSKONTOR 

Emottager insättningar mot högsta 
gällande ränta. • 

MALMÖ 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-
ringsfack. 

Förmedlar köp ooh försäljning av 
aktier ooh 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 N 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. 

Den lille tiggaren. 
Det var före tövädret. Det låg 

ännu snö på gräsmattorna i Allén, 
och de isbelagda gångbanorna voro 
överstänkta med röd sand. 

Det rörde sig något borta vid 
Trädgårdsföreningens staket, och i 
nästa ögonblick kastade sig en ek
orre i långa viga hopp över den snö-
höljda gräsmattan, över den svarta 
körbanan, över den andra vita gräs
mattan och stannade mitt framför 
mig på gången, hindrande mig att 
fortsätta. Han satt käpprak med 
svansen uppefter ryggen och svängd 
bakat som en grann, yvig rödbrun 
plym. Huvudet lutade än åt den ena 
sidan och än åt den andra, ock de 
små framtassarne sträcktes mot mig 
i den mest brinnande bön. 

— Stora, mäktiga människa, sa 
hela hans lilla varelse, stanna ett 
ögonblick och beakta min nödställda 
belägenhet. Jag sätter hela min lit 
till dej! Här springer hästar och.här 
springer hundar, men aldrig faller det 
miig in att vädja till deras hjälp. Men 
du — du! Jag är en stackars liten 
ekorre, som råkat i misär. Du för
står, jag hör egentligen hemma i sko
gen, där det finns gott om grankottar 
med delikata frön och där man kan 
gömma ett litet vinterförråd av nöt
ter under en trädrot, men så flyttade 
jag till stan — in i Trädgårdsförenin
gen, ocih nu har jag det så bekym
mersamt — 

Han trycker tassarna intill sig och 
hela kroppen skakar: 

— Jag är hungrig — hungrig. 
Min mage skriker! 

Min hand hade redan dykt ned i 
dokumentväskan, som även brukar 
gömma ett frukostpaket, och jag 
räckte den lille tiggaren en halv mjuk 
smörgås med ost. 

Han drog sig snabbt några steg 
tillbaka, men de små ii am tassarne 
sträcktes begärligt efter gåvan, un
der det att huvudet vädjande lutades 
åt sidan. 

— Jag tror verkligen, att du är 
snäll, tycktes han säga, men du är 
så förfärligt stor och jag så liten. Du 
förstår, jag är lite nervös — om du 
anade så hjärtat slår på mig — jag 
vågar inte ta gåvan ur din kand — 
tänk om du ville vara så nådig och 
lägga den där invid trädet. 

Smörgåsen kastades dit. I nästa 
sekund hade ekorren den mellan 
framtassarne och höll den intill den 
ivrigt mumsande munnen. 

— Hääärligt! försäkrade hans spe
lande ögon. Gudar så det smakar! 
Men förlåt, kära vän, tillade han 
spetsande öronen, att jag avlägsnar 
mig lite brådstörtat det skäller en 
hund — hör så grov han är i rösten ! 
— och jag är så vådligt rädd om min 
smörgås. Jag kilar! 

Och han rusade upp i trädet, smac
kande på ekorrvis. Det lät som tack
tack-tack-tack ! 

Sedan har jag längtande sett efter 
honom var morgon och var middag 
— förgäves! Det ligger en stor påse 
sötmandel för hans räkning i doku
mentväskan, och för varje promenad 
hamnar några av dem vid något träd, 
men ännu har han inte hittat gåvor
na. I dag fann jag mig förekommen 
— invid ett träd låg en duktig hög 
med nötter. Den lille tiggaren har 
visst flera vänner. 

Crayon. 
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Arves anlaget för 
brottslighet? 

Av D:r David Lund. 

Det torde kunna sägas vara all
mänt bekant, att det i en del släkter 
förekommer ett mycket stort antal 
straffade personer. Denna omständig
het skulle ju kunna giva stöd åt 
åsikten, att dispositionen till brotts
liga böjelser måhända ärves på sam
ma sätt som en del andra anlag. Mån
ga utländska kriminologer t. ex. 
Cesare Lombroso ha sökt leda ett så
dant antagande i bevis. En tysk for
skare Carl 'Rooth har på grundval av 
resultaten från undersökningar av 
tukthusfångar sökt göra gällande, att 
ärftlighetsintensiteten hos anlag för 
brottslighet i stort sett överensstäm
mer med de frekvenstal, som man 
enligt Mendels bekanta lagar har att 
vänta, om man betraktar förbrytar-
anlaget som recessivt, det normala 
anlaget som dominant. Av 30 söner 
av föräldrar, vilka båda hade straf
fats, voro 93 proc. förbrytare. Men
dels lagar fordra här 100 proc. 

Av 117 söner av föräldrar hos 
vilka den ene var straffad, den andre 
icke, voro 50 proc. förbrytare. Be
traktar man den av föräldrarna, som 
icke straffats, såsom heterozygot med 
dominant normalt anlag och reces
sivt förbrytaranlag, har man enligt 
Mendels lagar att vänta just detta 
frekvenstal. Men undersökningen i 
fråga är i hög grad ytlig och miss
visande, enär vid undersökningen en 
hel del viktiga faktorer icke tagits i 
betraktande. 

I den svenska undersökningen in
gå 128 familjer, som samtliga i sista 
generationen åtminstone ha en åter-
fallsförbrytare, vilken redan i unga 
år visat brottsliga böjelser, intagits 

på skyddsanstalt för fostran, utskri-
vits sedermera och återfallit i brott 
samt straffats åtminstone två gånger. 
Denna individ, som vi här kalla pro-
bantin, kan sägas ha en asocial lägg
ning eller vara i viss grad kroniskt 
kriminell. Med probonternas genera
tion omfattade denna studie 659 per
soner, och medeltalet bara i .famil
jerna utgjorde 5.1. Genom tre gene
rationer undersöktes dessa familjer 
med hänsyn till miljöförhållanden, 
kriminalitet, prostitution, alkoholism, 
psykisk och fysisk beskaffenhet m. 
m. På undersökningens teknik och 
detaljer kunna vi här ej ingå utan få 
nöja oss med att omnämna resultaten. 
Yi finna då, att 

1. Båda föräldrarna straffats lios^ 86.7 % 
2. En av föräldrarna straffats hos 55.1 „ 
3. Ingen av föräldr. straffats hos 44.6 „ 

Procenttalen överensstämma, som 
synes, rätt väl med den tyska under
sökningens, och dock kunna vi ej dra
ga samma slutsatser som Ralh, enär 
faktorer förutom kriminaliteten spela 
mer eller mindre roller, och vilka av 
Ralh i huvudsak förbisetts, t. ex. fö
rekomsten av psykisk mindervärdig-
het-, alkoholism, dålig miljö m. m. 
Följande siffror torde tydligt nog ut
visa detta. 

Grupp I. 
Straffade : Psykiskt Straffade Dålig 

minderv : o. psyk. miljö : 
minderv : 

Manliga 86.7% 31.1% 17.8% 93.3 °/o 
Kvinnl. 17.4 „ 26.1 „ 13.0 „ 97.8,, 

Grupp II. 
Manliga 55.1 „ 24.4 „ 15.4 „ 
Kvinnl. 11.1 „ 22.2 „ 3.7 „ 

Manliga 44.6 
Kvinnl. 5.1 

Grupp III. 
, 16.3 „ 9.7 
, 18.5 „ 1.9 

84.6 „ 
88.8 „ 

77.1 
79.6 
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Yad dessa siffror säga oss torde 
knappast behöva förklaring i ord. 

Siffrorna belysa i övrigt de anför
da skillnaderna emellan de tre olika 
grupperna. Som synes är förekom
sten av sinnessjukdom, imbecillitet 
m. m. störst i grupp I och minst i 
grupp III. Samma förhållande se vi 
beträffande förekomsten av dålig 
miljö. Yi finna sålunda, att i och 
med stigande frekvens av kriminalitet 
stiger också frekvensen av sådana 
faktorer, som här avses, en omstän
dighet, som självfallet är av största 
betydelse att fästa avseende vid. Vis
serligen äro skillnaderna emellan de 
tre olika grupperna ifråga om an
dra faktorer än kriminaliteten ej så 
stora som beträffande den sistnämnda 
men dock beaktansvärda. I anled
ning härav torde man få antaga, att 
orsaken till den asociala, karaktären 
nog till en del är att söka i ärftlig 
disposition, d. v. s. den allmänna ka
raktärologiska strukturen är hos de 
tre gruppernas individer delvis olik
artad. Men hur denna disposition är
ves kunna vi ej säga, liksom man ic
ke är i stånd att på forskningens nu
varande stadium närmare angiva nå
gra lagar för ärftligheten av kompli
cerade psykiska egenskaper i allmän
het. 

Att en ärftlig disposition av vissa 
karaktärsegenskaper är förefintlig 
framgår även av en del korrelations
beräkningar, som av mig utförts med 
ett barnantal av 3,317. Förhållandet 
emellan förekomsten av kriminalitet 
hos föräldrarna och förekomsten av 
brottslighet hos barnen visade sig vid 
dessa beräkningar giva en rätt så stor 
s. k. korrelationskoefficient. Ett så
dant förhållandes koefficient liar 
dock visat sig vara betydligt större 
beträffande andra faktorer såsom al
koholism, psykisk mindervärdighet 
m. m. 

Av det sagda torde tydligt nog 
framgå, att även om vi kunna peka 
på en del släkter med stark kriminali
tet, är det helt naturligt svårt att av
göra, huruvida det är miljö eller ärft
ligheten, som är av utslagsgivande 
betydelse. En intensiv kriminalitet 
inom vissa släkter eller områden kan 
ju även delvis förklaras av den om-
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Kvinnohjärtat. 

I en stor fågeljakt nyligen på ett 
engelskt lantgods deltogo även några 
damer. När skotten började knalla, 
störtade en hare fram ur ett snår och 
tog, vettskrämd och tydligen säker 
på det kvinnliga hjärtats godhet, sin 
tillflykt till en av damerna, som sla
git sig till ro på en tuva. Hans hopp 
kom icke på skam, ity att damen tog 
upp honom i sitt knä och behöll ho
nom där, tills jakten avblåsts. 

Så långt är historien vacker, men 
sedan, tillägges det, tog det husmo-
derliga hjärtat ut sin rätt och den 
förtroendefulle haren överlämnades 
fall en av jaktbetjäningen för vidare 
befordran till damens visthusbod. 

Känslotänkandet", som man tidi
gare förebrådde kvinnorna för, är 
nog en övervunnen ståndpunkt. 

Hur skulle ni själv ha handlat? 

Just bakom den lilla franska byn 
Maybleau sedan man isvängt vid den 
gamla kvarnen och slagit in på den 
slingrande vägen norrut står man 
ram för en liten bortglömd gravvård, 

skriver signaturen Bax i Sunday Ex

press. En gång i tiden befunno sig 
de franska, och brittiska trupperna i 
kontakt med varandra just här och 
avslogo- med gemensamma ansträng
ningar ett tyskt anfall. 

Det var icke något slag utan en
dast en skärmytsling, för obetydlig 
lör att hugfästas med ett namn. Kom
munikén för denna dag konstaterar 
kort och gott att "allt var lugnt på 
västfronten". 

Man jordade dem i samma grav, 
tyskar, fransmän ocih engelsmän. De 
voro icke .särdeles många. Man hade 
icke häller mycket tid att ägna dem, 
ty krigets ebb och flod voro just då 
i snabb växling. Man gav dem där
för blott ett enda kors, på vilket stod 
inskuret: Stupade på ärans fält". 

Men ingen visste sedan, om korset var 
rest över fransmän, tyskar eller en
gelsmän. 

Omkring detta kors har en legend 
bildat .sig. Folket i Maybleau berät
tar, att vid den elfte timmen, den 
elvte dagen i den elvte månaden, års
dagen av världskrigets upphörande, 
tre gengångare av de här stupade, en 
fransman, en engelsman och en tysk, 
klädda i de uniformer de buro när de 
stupade och samlade omkring korset, 
som vore det en lägereld, tala om 
sällsamma ting. 

Och därför — om ni denna dag 
och denna timme kommer till byn 
Maybleu, finner ni befolkningen in
omhus samlade kring den flammande 
elden på härden och bedjande sina 
böner. De viska till er att stanna 
kvar inne och att inte gå vägen bort
åt kvarnen, vilken leder till den ens
ligt liggande gravgården längre bort. 

— Ännu ett år har gått, sade den 
franske soldaten med en blick mot de 
tunga molnen, vilka vilade som ett 
bårtäcke över nejden. 

— Ännu ett år, upprepade en tysk 
underofficer sittande på en jordtorva. 

— Snart är det klockslag inne, sade 
en blåögd engelsk subaltern, knap
past mer än en gosse, när det under 
två hela minuter blir alldeles stilla 
i hela England. Icke ett ord! 

— Icke en rörelse! 
Just som klockan slår elva. Varje 
år upprepas det, som om gamla Eng
lands hjärta upphörde att slå av sorg 
över dem ,som aldrig återvände hem. 

— Två minuter, sade tysken. Och 
kväll kommer man i London, Paris 

och även i Berlin att dricka och dan
sa och jubla av glädje över att man 
undsluppit döden. De komma att 
hålla tal till vår ära, go' vänner, och 
dricka vår skål -— kvinnor som aldrig 
förstodo och män isom stannade hem
ma och alltid kände sig modiga, 

Den engelske subalternen lät blic
ken glida fjärran hän. 

— Det är roligt, att de äro glada, 
sade han. 

Ingen yttrade något och den fal
lande dimman gav dagen likhet med 
natt. 

— Det är för mycket sorg i livet, 
sade den engelske gossen. När jag 
var hemma, hatade jag allt som var 
ledsamt. Mor visste det —• hon grät 
inte häller, när jag drog ut i kriget. 
Jag undrar så mycket varför hon inte 
gjorde Jet. 

— Och nu? frågade tysken. 
— Nu svarade gossen lågmält, nu 

kan hon inte gråta. Yarje kväll 
smyger hon in i mitt rum, vilket är 
alldeles sådant, som det en gång var, 
och knäböjer framför mitt porträtt. 
Men hon gråter inte. Kanske är det 
för att hennes hjärta är krossat, 

— Hon kommer inte att dansa i 
kväll, sade tysken. 

1 ransmannen lutade sig tillbaka 
och tycktes blasa ut ett osynligt rök
moln från sin cigarrett. 

. ~~~ Paris, började han, men hejdade 
sig. 

De andra väntade. Slutligen fort
satte han liksom talande till sig själv: 

När mitt regemente bröt upp, 
fanns det varken någon hustru, nå
gon syster eller någon mor, för vars 
skull jag kunde känna mig som en 
hjälte eller en kruka. Men kvinnan 
var där i alla fall. Hon gick bred
vid mig. Bara en kokott. Jag hade 
träffat henne i en vinstuga, 'När vi 
skildes, gav hon mig en ros, lika röd 
som hennes målade kinder. Den här 
rosen, mon ami, sade hon, är Paris. 
Hon kysste den och pressade den mot 
mitt bröst just här. Men hon glöm
mer inte. I kväll kommer hon att 
dansa och hennes ögon komma att sö
ka andra män. Men vid midnattstid 
smyg-er hon bort och går till den ga
tukorsning, där vi en gång skildes. 
Där lägger hon ner en ros — så, till 
sin soldat, till mig! "Det är Paris" 
upprepar hon och så gråter hon lite 
grand och längtar efter mig. Men, 
messieurs, för mig är hon och rosen 
ett, och även jag säger: "Det är 
Paris". — Och jag är nöjd. 

Det blev så underligt tyst på den 
lilla gravgården. Höstvinden sucka
de kring gravarne och samlade sig 
sedan till en il, som sökte sig hän 
till byn i fjärran. 

— Jag fick aldrig se min son, sade 
tysken. Det är det som gör dessa 
årliga. återvaknanden så bittra. Om 
jag bara en enda gång fått känna 
greppet av hans lilla hand om mitt 
(inger, om jag bara fått höra honom 
skratta eller försöka tala, om jag ba
ra en enda gång fått ly.fta honom i 
mina armar, när han försökte gå — 
för det skulle jag gärna dött tusen 
dödar. 

— Det är underligt, sade den en
gelske ynglingen, men ofta tänker 
jag, att jag inte skulle bry mig om, 
att det gick som det gjorde för mig, 
bara jag haft en son. Ni förstår han 
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skulle finnas till hands — och om 
fäderneslandet än en gång kallar, så 
skulle han liksom vara där i mitt 
ställe. 

Fransmannen såg upp med en 
ryckning på axlarne. 

— Vi äro döda, sade han. Vilken 
rätt ha väl vi att sörja över våjra 
ofödda barn. 

— Sant, klingade tyskens röst som 
ett eko. Är det inte tillräckligt att 
man ännu roar sig i Paris och att 
man i England ger ert minne två mi
nuter — under två minuter hedrar 
man ert minne och sedan — dansen! 

— Det är roligt, att de äro glada, 
sade den lille subalternen. 

— Var lugn för att de skola ha 
det muntert, sade tysken. Det skall 
herrar politici nog styra om. De 
skola hjälpa folken att glömma. Det 
blir snart ett nytt krig, och de våga 
inte låta människorna ha det gångna 
kriget i minne. Er engelska mor, er 
flicka med paris-rosen, min hustru 
med sin undernärde son — de kvin

norna äro farliga! De minnas! Man 
måste få dem att dansa, dansa, dansa. 
Låt dem icke vara för sig själva! 
Det kan hända, att de då börja tala 
med de döda. 
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Wand kvinnor. 
Av ELLEN BERNER. 

I Äntligen! 
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i dpv,b ' eSnet låg som en fin slöja 
;e;;^rka kväilsluften. 

arm 2ûe U,ldre kvmnor gingo arm i 
ra, Irie ^ lam- voro båda mag-

%, 6na Var liten och sPens" 
st(jf|ja g.n aildra, som dock tycktes 
Var ho m°^ ^en millclre gestalten, 

''8a> ira" T ^roviagd. Deras tarv-
fullt u 

a höllos omsorgs
klack *PP ÖVer gatsmutsen. En 

MJIH äfU 
S1^ 1geno'm den enas 
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k°n talte n aUga" ^ar h°n platsen 
II ni°rs('.^ Eller vad tror 

tle kjudif hin" lnt,e det är sant> att 

? n" nagon. Vid det här 

laget vet de nog, att hon aldrig stan
nar någonstans. Va' rände hon ifrån 
den sista för? För de' att köksborde' 
va' för lite', å d' bara va' tre lågor 
i spisen istället för fem som hon "va' 
van ve'!" Hon ä' komplett toki! Ba
ra för hon en gång tjänt hos millio
närer, tror hon, att hon alltid ska' 
komma till sådana. Den där gamla 
människan! Pytt, de vill inte ha'na i 
femlågors kök någe mer, de' ä' hela 
saken de'. 

— Ja men hon har varit på hem
met i fem veckor å inge' fått, så hon 
måste väl ta va' hon kan få nu 
snart, när slantarna ta slut. 

— Ja, suckar den lilla, de' ä' just 
saken de'. Hur billigt de' än ä pa 
hemmet, å billigt a de' när som man 
delar rum, så löper både cents å dol
lars sin väg fort nog. Jag . . . 

Den lilla tystnar, och den stora 
säger ingenting. Hon vet, ätt den 
lilla tunna änkans hem har gått för 
ålderdomens bistra vind, och att hon 
i ett förtvivlat hopp på "bättre tider 
räddat några av .sina käraste tillhö
righeter in på ett förvaringsmagasin 
"tills vidare", medan hon själv söker 
sig en plats hos andra. Men vad 

skall den göra som bara gått och 
plockat med sitt eget i en livstid, och 
så till sist kastas ut i kampen, när 
kraften 'är gången? Vilken vill ha 
henne, och vilken plats skall hon tö
ras antaga utan att stupa efter för
sta månaden? Hon har sökt ooh sökt, 
gått och hört vad folk fordrat av 
henne och så skakat sitt stackars 
tunnhåriga huvud och gått vidare, 
•att höra nya fordringar upprepas för 
sig av folk, som endast kunde tänka 
på en så gammal människa, därför 
att inga yngre ville stanna hos dem. 

Allt detta vet den stora, så hon 
säger ingenting. Trycker blott den 
lillas magra arm litet närmare sin 
breda sida och går på i slasket. 

— Vad tyckte ni om hans föredrag 
i kväll? säger den lilla och ser upp. 
— Var han inte bra, kanske? 

— .Too, jo visst. De' va' han visst 
de'. Å ja' ä' riktigt glad ni tog mej 
me' er, tillägger hon hastigt ooh ef
tertryckligt. -—- De' blir ju alltid lite' 
ensamt å bara sitta inne på hemmet 
hela dan å vänta på telefonbud, som 
kanske ändå inte kommer. Dom lo
var så mycke' sam dom aldrig håller. 
Men jag ska minsann gå i morgon 

å höra efter själv, för nu får ja' allt 
lov å ha någe' snart. 

— Ja, jag hoppas ni får en riktigt 
bra plats, säger den lilla med värme 
i den spröda rösten. — Ni ä' ju så 
duktig å stark, ni! 

Den långa kvinnan känner något 
underligt i halsen. Kvällen har va
rit egendomlig för henne. Hon har 
glömt sig själv och sina sorger. Hon 
har ej ihågkommit varken tomheten 
omkring sig eller utkastandet från 
hem och land eller livets allmänna 
hårdhet, på hela kvällen. Som en 
förnöjd kamrat har hon gått vid den 
lillas sida. Bodde de icke i samma 
rum, hade de icke samma väg hem i 
natten och samma människor att tala 
om och oroa sig för eller indigneras 
över? För 14 dar sedan hade de icke 
anat varandras tillvaro, ooh nu voro 
de varandras tröst, kastade upp på 
samma strand. 

Den stora kvinnan har aldrig brytt 
sig om någon känslosamhet. Sina 
egna bemötte hon hårt och kallt, så 
länge hon hade dem. Någon verklig 
kärlek har hon aldrig mött eller för
tjänat möta. Livet har hon sett rulla 
förbi si"-, skäl igen ointresserad av 

hela föreställningen. Nu var hon 
gammal och tvungen att arbeta hår
dare än någonsin förr, så inte ens 
tomheten hade kommit henne allde
les inpå livet. 

Men i kväll. . . 
Varför var hon så rent av glad att 

gå här bredvid denna gamla lilla 
främmande kvinna, som var äldre än 
hon, klenare än hon, fattig och ynk
lig på allt sätt i sin övergivna, ålder
dom? Denna lilla kvinnospillra hade 
bett henne följa sig, och nu var hon 
ändå gladare att ha henne att gå hem 
tillsammans med i den ruskiga kväl
len. 

Hon vet det icke, hon tänker icke 
däröver, men när de försiktigt låst 
sig in till det sovande hemmet, och 
trevande i mörkret uppsökt sina bäd
dar, fyllas hennes ögon av tårar av 
en ny och skamsen lycka. 

II. Ung mor. 

Efter att ha lagt sina vackra klä
der väl till rätta och ifört sig en 
böljande, vit nattdräkt, glider den 
unga modern in i sin sons rum. Hon 
lutar sig ned över den lilla kroppen 

i den stora vita grindsängen och ser 
noga efter, hur han ligger, och att 
han icke kastat av sig alltför mycket 
av den sköna bomullsfilten. Försik
tigt drar hon bort en flik som kom
mit upp över kinden. Barnet vaknar 
icke, men det känner moderns när
het. Drömmande om det käraste, 
mumlar han: Mamma! Hon smeker 
icke hans bruna hår, hon vidrör icke 
hans .solbrända kind; hon endast lu
tar sig ner och ser, ser. De behöva 
icke vidröra varandra, dessa två va
relser av samma ursprung. Det är 
dem nog att vara i varandras närhet, 
sovande eller vakande. I morgon 
skall hans första blick söka henne, 
och innan den finner henne, skall 
hans hela varelse vara en frågande 
besvikenhet. Men hon skall komma 
vid hans första, kallande ljud och 
själv lyfta honom ner från den grind-
gärdade bädden. Hon skall lösa hans 
nattkläder med sina unga, smala 
fingrar, låta. det friska vattnet svalka 
den lilla varma kroppen och därpå, 
under ett milt duggregn av kärleks
fulla ord, ikläda honom de rena 
dagskläderna. Sedan skall hon trycka 
honom i sin famn, kyssa det morgon-
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S I Ä l D I K t V I S K i  
K R E D I T A K T I E B O L A G E T  

GÖTEBORG - STOCKHOLM - MA.LMÖ 

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 "  

(Inj. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. 1/a 2—1h3, övriga 
tider efter avtal. 

Tandl. SVEA LEFFLER. 
Spec. Äkta Porslinsfyllningar. 

Viktoriag. 8. Tel. 8958. Vard. utom lörd. 1—2. 

Schleiermacher som i sin "Katechis
mus der Vernuft für edle Frauen" 

säger: "Jag tror på den oänd
liga mänskligheten — jag tror på 
viljans och bildningens makt att åter 
närma mig till det oändliga och göra 
mig fri från könets skrankor. I hen
nes framtidsperspektiv till sist mär
ker man, hur hon tror att vi kvinnor 
hunnit ett gott stycke in på mänsk
lighetens vida väg. "Om vi följa de 
linjer i det förflutna, som föra in i 
framtiden," säger hon, "så träder med 
förnimbara konturer idealet av ett 
människosläkte oss till mötes, hos 
vilket en vackrare och lyckligare be
tydelse skall inrymmas åt könet än 
det hittills haft." 

Degouvés framtidsperspektiv är 
nästan uteslutande anlagt på genom
förande av smärre praktiska fordrin
gar, som delvis eller helt och 'hållet 
numera äro beviljade. Om medbor
garrätt är givetvis inte tal. Legou-
vés bok utkom 1848, och år 1901 
väcktes och föll den första motionen 
om rösträtt åt kvinnor. 

Kulmen av det han begär för kvin
nan är "att inom de gränser, hennes 
egenskaper och plikter det tillåta, af 
staten anställas i sociala embeten och 
yrken." 

Till sist tillägger han: "Då vi föra 
denna stora saks talan är vår svaga 
stämma endast ett eko af den sitora 
menskliga stämma, som oupphörligen 
ljudit från sekler till sekler för att 
fordra qvinnans framåtskridande, 
hennes emancipation, d. v. s. famil
jelivets fullkomnande — denna stora 
byggnad, som var grundlagd före 
samhället och som skall ega bestånd 
i alla tiders evighet, som har utgjort 
alla civiliserade samhällens styrka, 
som har överlevat de förfärligaste 
omhvälfningar och likt den heliga 
arken flutit öfver hvarje syndaflod, 
såsom den enda o-förgängliga qvar-
lefvan af våra förgängliga samhäl
len: 'familjen'På denna punkt mö
tas Luther och Legouvé. Luther sä
ger sin mening kort, med få ord, med 
något av ett lagbuds lapidarstil. Le
gouvé resonerar själfullt och utför
ligt, han har inga bud att ge, han 
utvecklar en tankegång. 

"Det är någonting stort detta band 
som förenar mannen och kvinnan", 
säger Luther och här mötes han med 
Rosa Mayreder, då hon efter Schlier-
macher talar om "sammansmältnin
gen och föreningen af mänsklighe
tens båda hälfter till ett mänskligt 
helt." 

H, NORDISKA „ 
HAKDEI «ANKE* 
STOCKHOLM G Ö T E B O R G  

124 AVDELNINGSKONTOR 

Emottager insättningar mot högsta 
gällande ränta. • 

MALMÖ 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-
ringsfack. 

Förmedlar köp ooh försäljning av 
aktier ooh 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 N 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. 

Den lille tiggaren. 
Det var före tövädret. Det låg 

ännu snö på gräsmattorna i Allén, 
och de isbelagda gångbanorna voro 
överstänkta med röd sand. 

Det rörde sig något borta vid 
Trädgårdsföreningens staket, och i 
nästa ögonblick kastade sig en ek
orre i långa viga hopp över den snö-
höljda gräsmattan, över den svarta 
körbanan, över den andra vita gräs
mattan och stannade mitt framför 
mig på gången, hindrande mig att 
fortsätta. Han satt käpprak med 
svansen uppefter ryggen och svängd 
bakat som en grann, yvig rödbrun 
plym. Huvudet lutade än åt den ena 
sidan och än åt den andra, ock de 
små framtassarne sträcktes mot mig 
i den mest brinnande bön. 

— Stora, mäktiga människa, sa 
hela hans lilla varelse, stanna ett 
ögonblick och beakta min nödställda 
belägenhet. Jag sätter hela min lit 
till dej! Här springer hästar och.här 
springer hundar, men aldrig faller det 
miig in att vädja till deras hjälp. Men 
du — du! Jag är en stackars liten 
ekorre, som råkat i misär. Du för
står, jag hör egentligen hemma i sko
gen, där det finns gott om grankottar 
med delikata frön och där man kan 
gömma ett litet vinterförråd av nöt
ter under en trädrot, men så flyttade 
jag till stan — in i Trädgårdsförenin
gen, ocih nu har jag det så bekym
mersamt — 

Han trycker tassarna intill sig och 
hela kroppen skakar: 

— Jag är hungrig — hungrig. 
Min mage skriker! 

Min hand hade redan dykt ned i 
dokumentväskan, som även brukar 
gömma ett frukostpaket, och jag 
räckte den lille tiggaren en halv mjuk 
smörgås med ost. 

Han drog sig snabbt några steg 
tillbaka, men de små ii am tassarne 
sträcktes begärligt efter gåvan, un
der det att huvudet vädjande lutades 
åt sidan. 

— Jag tror verkligen, att du är 
snäll, tycktes han säga, men du är 
så förfärligt stor och jag så liten. Du 
förstår, jag är lite nervös — om du 
anade så hjärtat slår på mig — jag 
vågar inte ta gåvan ur din kand — 
tänk om du ville vara så nådig och 
lägga den där invid trädet. 

Smörgåsen kastades dit. I nästa 
sekund hade ekorren den mellan 
framtassarne och höll den intill den 
ivrigt mumsande munnen. 

— Hääärligt! försäkrade hans spe
lande ögon. Gudar så det smakar! 
Men förlåt, kära vän, tillade han 
spetsande öronen, att jag avlägsnar 
mig lite brådstörtat det skäller en 
hund — hör så grov han är i rösten ! 
— och jag är så vådligt rädd om min 
smörgås. Jag kilar! 

Och han rusade upp i trädet, smac
kande på ekorrvis. Det lät som tack
tack-tack-tack ! 

Sedan har jag längtande sett efter 
honom var morgon och var middag 
— förgäves! Det ligger en stor påse 
sötmandel för hans räkning i doku
mentväskan, och för varje promenad 
hamnar några av dem vid något träd, 
men ännu har han inte hittat gåvor
na. I dag fann jag mig förekommen 
— invid ett träd låg en duktig hög 
med nötter. Den lille tiggaren har 
visst flera vänner. 

Crayon. 
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Arves anlaget för 
brottslighet? 

Av D:r David Lund. 

Det torde kunna sägas vara all
mänt bekant, att det i en del släkter 
förekommer ett mycket stort antal 
straffade personer. Denna omständig
het skulle ju kunna giva stöd åt 
åsikten, att dispositionen till brotts
liga böjelser måhända ärves på sam
ma sätt som en del andra anlag. Mån
ga utländska kriminologer t. ex. 
Cesare Lombroso ha sökt leda ett så
dant antagande i bevis. En tysk for
skare Carl 'Rooth har på grundval av 
resultaten från undersökningar av 
tukthusfångar sökt göra gällande, att 
ärftlighetsintensiteten hos anlag för 
brottslighet i stort sett överensstäm
mer med de frekvenstal, som man 
enligt Mendels bekanta lagar har att 
vänta, om man betraktar förbrytar-
anlaget som recessivt, det normala 
anlaget som dominant. Av 30 söner 
av föräldrar, vilka båda hade straf
fats, voro 93 proc. förbrytare. Men
dels lagar fordra här 100 proc. 

Av 117 söner av föräldrar hos 
vilka den ene var straffad, den andre 
icke, voro 50 proc. förbrytare. Be
traktar man den av föräldrarna, som 
icke straffats, såsom heterozygot med 
dominant normalt anlag och reces
sivt förbrytaranlag, har man enligt 
Mendels lagar att vänta just detta 
frekvenstal. Men undersökningen i 
fråga är i hög grad ytlig och miss
visande, enär vid undersökningen en 
hel del viktiga faktorer icke tagits i 
betraktande. 

I den svenska undersökningen in
gå 128 familjer, som samtliga i sista 
generationen åtminstone ha en åter-
fallsförbrytare, vilken redan i unga 
år visat brottsliga böjelser, intagits 

på skyddsanstalt för fostran, utskri-
vits sedermera och återfallit i brott 
samt straffats åtminstone två gånger. 
Denna individ, som vi här kalla pro-
bantin, kan sägas ha en asocial lägg
ning eller vara i viss grad kroniskt 
kriminell. Med probonternas genera
tion omfattade denna studie 659 per
soner, och medeltalet bara i .famil
jerna utgjorde 5.1. Genom tre gene
rationer undersöktes dessa familjer 
med hänsyn till miljöförhållanden, 
kriminalitet, prostitution, alkoholism, 
psykisk och fysisk beskaffenhet m. 
m. På undersökningens teknik och 
detaljer kunna vi här ej ingå utan få 
nöja oss med att omnämna resultaten. 
Yi finna då, att 

1. Båda föräldrarna straffats lios^ 86.7 % 
2. En av föräldrarna straffats hos 55.1 „ 
3. Ingen av föräldr. straffats hos 44.6 „ 

Procenttalen överensstämma, som 
synes, rätt väl med den tyska under
sökningens, och dock kunna vi ej dra
ga samma slutsatser som Ralh, enär 
faktorer förutom kriminaliteten spela 
mer eller mindre roller, och vilka av 
Ralh i huvudsak förbisetts, t. ex. fö
rekomsten av psykisk mindervärdig-
het-, alkoholism, dålig miljö m. m. 
Följande siffror torde tydligt nog ut
visa detta. 

Grupp I. 
Straffade : Psykiskt Straffade Dålig 

minderv : o. psyk. miljö : 
minderv : 

Manliga 86.7% 31.1% 17.8% 93.3 °/o 
Kvinnl. 17.4 „ 26.1 „ 13.0 „ 97.8,, 

Grupp II. 
Manliga 55.1 „ 24.4 „ 15.4 „ 
Kvinnl. 11.1 „ 22.2 „ 3.7 „ 

Manliga 44.6 
Kvinnl. 5.1 

Grupp III. 
, 16.3 „ 9.7 
, 18.5 „ 1.9 

84.6 „ 
88.8 „ 

77.1 
79.6 

arje kvinna önskar sig 

det elegantaste 

De elegantaste bottinerna 

bära nedanstående märke 

En gedigen damvåska 
av vår egen tillverkning finner 
Ni säkrast hos 
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i a 
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Yad dessa siffror säga oss torde 
knappast behöva förklaring i ord. 

Siffrorna belysa i övrigt de anför
da skillnaderna emellan de tre olika 
grupperna. Som synes är förekom
sten av sinnessjukdom, imbecillitet 
m. m. störst i grupp I och minst i 
grupp III. Samma förhållande se vi 
beträffande förekomsten av dålig 
miljö. Yi finna sålunda, att i och 
med stigande frekvens av kriminalitet 
stiger också frekvensen av sådana 
faktorer, som här avses, en omstän
dighet, som självfallet är av största 
betydelse att fästa avseende vid. Vis
serligen äro skillnaderna emellan de 
tre olika grupperna ifråga om an
dra faktorer än kriminaliteten ej så 
stora som beträffande den sistnämnda 
men dock beaktansvärda. I anled
ning härav torde man få antaga, att 
orsaken till den asociala, karaktären 
nog till en del är att söka i ärftlig 
disposition, d. v. s. den allmänna ka
raktärologiska strukturen är hos de 
tre gruppernas individer delvis olik
artad. Men hur denna disposition är
ves kunna vi ej säga, liksom man ic
ke är i stånd att på forskningens nu
varande stadium närmare angiva nå
gra lagar för ärftligheten av kompli
cerade psykiska egenskaper i allmän
het. 

Att en ärftlig disposition av vissa 
karaktärsegenskaper är förefintlig 
framgår även av en del korrelations
beräkningar, som av mig utförts med 
ett barnantal av 3,317. Förhållandet 
emellan förekomsten av kriminalitet 
hos föräldrarna och förekomsten av 
brottslighet hos barnen visade sig vid 
dessa beräkningar giva en rätt så stor 
s. k. korrelationskoefficient. Ett så
dant förhållandes koefficient liar 
dock visat sig vara betydligt större 
beträffande andra faktorer såsom al
koholism, psykisk mindervärdighet 
m. m. 

Av det sagda torde tydligt nog 
framgå, att även om vi kunna peka 
på en del släkter med stark kriminali
tet, är det helt naturligt svårt att av
göra, huruvida det är miljö eller ärft
ligheten, som är av utslagsgivande 
betydelse. En intensiv kriminalitet 
inom vissa släkter eller områden kan 
ju även delvis förklaras av den om-
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A.-B. VINÄGRONS FÖREN. FABRIKER 
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Glimtar från Yttersta Östern 

Manila å Filippinerna 
Trevlig julklappsbok av 

Wilma Hultgren-Hillberg' 
Finnes lios alla stadens boklund!« • 
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KVINNORNAS T IDNING 

/ VARIE 

ruFNSKT HEM 

som vi l l  föl ja  

dagshändelserna 

inom pol i t ikens,  

handelns ,  kon

stens och l i t tera

t u r e n s  o m r å d e  

läser man 

n u m e r a  

GÛTEBORGS HAMOELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

Dam- ® Herr-HandsKar 

i erkänt goda kvaliteer och 
billigaste priser. 

JOH. NILSSONS 
J  H A N D S K F A B R I K  
Etablerad 1866. Telefon 6 9 90. 

0 HVITFELDTSPLATSEN 9 
(Mitt emot Gamla Latinläroverket). 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp-

& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913. 

A.-B. 

Kungsgatan 45. Telefon 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser 

Kvinnohjärtat. 

I en stor fågeljakt nyligen på ett 
engelskt lantgods deltogo även några 
damer. När skotten började knalla, 
störtade en hare fram ur ett snår och 
tog, vettskrämd och tydligen säker 
på det kvinnliga hjärtats godhet, sin 
tillflykt till en av damerna, som sla
git sig till ro på en tuva. Hans hopp 
kom icke på skam, ity att damen tog 
upp honom i sitt knä och behöll ho
nom där, tills jakten avblåsts. 

Så långt är historien vacker, men 
sedan, tillägges det, tog det husmo-
derliga hjärtat ut sin rätt och den 
förtroendefulle haren överlämnades 
fall en av jaktbetjäningen för vidare 
befordran till damens visthusbod. 

Känslotänkandet", som man tidi
gare förebrådde kvinnorna för, är 
nog en övervunnen ståndpunkt. 

Hur skulle ni själv ha handlat? 

Just bakom den lilla franska byn 
Maybleau sedan man isvängt vid den 
gamla kvarnen och slagit in på den 
slingrande vägen norrut står man 
ram för en liten bortglömd gravvård, 

skriver signaturen Bax i Sunday Ex

press. En gång i tiden befunno sig 
de franska, och brittiska trupperna i 
kontakt med varandra just här och 
avslogo- med gemensamma ansträng
ningar ett tyskt anfall. 

Det var icke något slag utan en
dast en skärmytsling, för obetydlig 
lör att hugfästas med ett namn. Kom
munikén för denna dag konstaterar 
kort och gott att "allt var lugnt på 
västfronten". 

Man jordade dem i samma grav, 
tyskar, fransmän ocih engelsmän. De 
voro icke .särdeles många. Man hade 
icke häller mycket tid att ägna dem, 
ty krigets ebb och flod voro just då 
i snabb växling. Man gav dem där
för blott ett enda kors, på vilket stod 
inskuret: Stupade på ärans fält". 

Men ingen visste sedan, om korset var 
rest över fransmän, tyskar eller en
gelsmän. 

Omkring detta kors har en legend 
bildat .sig. Folket i Maybleau berät
tar, att vid den elfte timmen, den 
elvte dagen i den elvte månaden, års
dagen av världskrigets upphörande, 
tre gengångare av de här stupade, en 
fransman, en engelsman och en tysk, 
klädda i de uniformer de buro när de 
stupade och samlade omkring korset, 
som vore det en lägereld, tala om 
sällsamma ting. 

Och därför — om ni denna dag 
och denna timme kommer till byn 
Maybleu, finner ni befolkningen in
omhus samlade kring den flammande 
elden på härden och bedjande sina 
böner. De viska till er att stanna 
kvar inne och att inte gå vägen bort
åt kvarnen, vilken leder till den ens
ligt liggande gravgården längre bort. 

— Ännu ett år har gått, sade den 
franske soldaten med en blick mot de 
tunga molnen, vilka vilade som ett 
bårtäcke över nejden. 

— Ännu ett år, upprepade en tysk 
underofficer sittande på en jordtorva. 

— Snart är det klockslag inne, sade 
en blåögd engelsk subaltern, knap
past mer än en gosse, när det under 
två hela minuter blir alldeles stilla 
i hela England. Icke ett ord! 

— Icke en rörelse! 
Just som klockan slår elva. Varje 
år upprepas det, som om gamla Eng
lands hjärta upphörde att slå av sorg 
över dem ,som aldrig återvände hem. 

— Två minuter, sade tysken. Och 
kväll kommer man i London, Paris 

och även i Berlin att dricka och dan
sa och jubla av glädje över att man 
undsluppit döden. De komma att 
hålla tal till vår ära, go' vänner, och 
dricka vår skål -— kvinnor som aldrig 
förstodo och män isom stannade hem
ma och alltid kände sig modiga, 

Den engelske subalternen lät blic
ken glida fjärran hän. 

— Det är roligt, att de äro glada, 
sade han. 

Ingen yttrade något och den fal
lande dimman gav dagen likhet med 
natt. 

— Det är för mycket sorg i livet, 
sade den engelske gossen. När jag 
var hemma, hatade jag allt som var 
ledsamt. Mor visste det —• hon grät 
inte häller, när jag drog ut i kriget. 
Jag undrar så mycket varför hon inte 
gjorde Jet. 

— Och nu? frågade tysken. 
— Nu svarade gossen lågmält, nu 

kan hon inte gråta. Yarje kväll 
smyger hon in i mitt rum, vilket är 
alldeles sådant, som det en gång var, 
och knäböjer framför mitt porträtt. 
Men hon gråter inte. Kanske är det 
för att hennes hjärta är krossat, 

— Hon kommer inte att dansa i 
kväll, sade tysken. 

1 ransmannen lutade sig tillbaka 
och tycktes blasa ut ett osynligt rök
moln från sin cigarrett. 

. ~~~ Paris, började han, men hejdade 
sig. 

De andra väntade. Slutligen fort
satte han liksom talande till sig själv: 

När mitt regemente bröt upp, 
fanns det varken någon hustru, nå
gon syster eller någon mor, för vars 
skull jag kunde känna mig som en 
hjälte eller en kruka. Men kvinnan 
var där i alla fall. Hon gick bred
vid mig. Bara en kokott. Jag hade 
träffat henne i en vinstuga, 'När vi 
skildes, gav hon mig en ros, lika röd 
som hennes målade kinder. Den här 
rosen, mon ami, sade hon, är Paris. 
Hon kysste den och pressade den mot 
mitt bröst just här. Men hon glöm
mer inte. I kväll kommer hon att 
dansa och hennes ögon komma att sö
ka andra män. Men vid midnattstid 
smyg-er hon bort och går till den ga
tukorsning, där vi en gång skildes. 
Där lägger hon ner en ros — så, till 
sin soldat, till mig! "Det är Paris" 
upprepar hon och så gråter hon lite 
grand och längtar efter mig. Men, 
messieurs, för mig är hon och rosen 
ett, och även jag säger: "Det är 
Paris". — Och jag är nöjd. 

Det blev så underligt tyst på den 
lilla gravgården. Höstvinden sucka
de kring gravarne och samlade sig 
sedan till en il, som sökte sig hän 
till byn i fjärran. 

— Jag fick aldrig se min son, sade 
tysken. Det är det som gör dessa 
årliga. återvaknanden så bittra. Om 
jag bara en enda gång fått känna 
greppet av hans lilla hand om mitt 
(inger, om jag bara fått höra honom 
skratta eller försöka tala, om jag ba
ra en enda gång fått ly.fta honom i 
mina armar, när han försökte gå — 
för det skulle jag gärna dött tusen 
dödar. 

— Det är underligt, sade den en
gelske ynglingen, men ofta tänker 
jag, att jag inte skulle bry mig om, 
att det gick som det gjorde för mig, 
bara jag haft en son. Ni förstår han 
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skulle finnas till hands — och om 
fäderneslandet än en gång kallar, så 
skulle han liksom vara där i mitt 
ställe. 

Fransmannen såg upp med en 
ryckning på axlarne. 

— Vi äro döda, sade han. Vilken 
rätt ha väl vi att sörja över våjra 
ofödda barn. 

— Sant, klingade tyskens röst som 
ett eko. Är det inte tillräckligt att 
man ännu roar sig i Paris och att 
man i England ger ert minne två mi
nuter — under två minuter hedrar 
man ert minne och sedan — dansen! 

— Det är roligt, att de äro glada, 
sade den lille subalternen. 

— Var lugn för att de skola ha 
det muntert, sade tysken. Det skall 
herrar politici nog styra om. De 
skola hjälpa folken att glömma. Det 
blir snart ett nytt krig, och de våga 
inte låta människorna ha det gångna 
kriget i minne. Er engelska mor, er 
flicka med paris-rosen, min hustru 
med sin undernärde son — de kvin

norna äro farliga! De minnas! Man 
måste få dem att dansa, dansa, dansa. 
Låt dem icke vara för sig själva! 
Det kan hända, att de då börja tala 
med de döda. 

Näsdukar. 
Dam- med namn kr. 1.75 

pr 1h duss. 

Dam- linnebatist från 

kr. 4.00 pr V2 duss. 

Prima halvlinne herr
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Wand kvinnor. 
Av ELLEN BERNER. 

I Äntligen! 

8efata? var grå och regnig. De få, 

vâk gfendes steS klaskade mot de 

en v Lenarna- där gjorde 
vä^dLf111^1 6tt litet Schopp nöd-
i dpv,b ' eSnet låg som en fin slöja 
;e;;^rka kväilsluften. 

arm 2ûe U,ldre kvmnor gingo arm i 
ra, Irie ^ lam- voro båda mag-

%, 6na Var liten och sPens" 
st(jf|ja g.n aildra, som dock tycktes 
Var ho m°^ ^en millclre gestalten, 

''8a> ira" T ^roviagd. Deras tarv-
fullt u 

a höllos omsorgs
klack *PP ÖVer gatsmutsen. En 

MJIH äfU 
S1^ 1geno'm den enas 

je steg " klaPPradie .smått för var-

%er ^ ni lekars tyskan gör? 

k°n talte n aUga" ^ar h°n platsen 
II ni°rs('.^ Eller vad tror 

tle kjudif hin" lnt,e det är sant> att 

? n" nagon. Vid det här 

laget vet de nog, att hon aldrig stan
nar någonstans. Va' rände hon ifrån 
den sista för? För de' att köksborde' 
va' för lite', å d' bara va' tre lågor 
i spisen istället för fem som hon "va' 
van ve'!" Hon ä' komplett toki! Ba
ra för hon en gång tjänt hos millio
närer, tror hon, att hon alltid ska' 
komma till sådana. Den där gamla 
människan! Pytt, de vill inte ha'na i 
femlågors kök någe mer, de' ä' hela 
saken de'. 

— Ja men hon har varit på hem
met i fem veckor å inge' fått, så hon 
måste väl ta va' hon kan få nu 
snart, när slantarna ta slut. 

— Ja, suckar den lilla, de' ä' just 
saken de'. Hur billigt de' än ä pa 
hemmet, å billigt a de' när som man 
delar rum, så löper både cents å dol
lars sin väg fort nog. Jag . . . 

Den lilla tystnar, och den stora 
säger ingenting. Hon vet, ätt den 
lilla tunna änkans hem har gått för 
ålderdomens bistra vind, och att hon 
i ett förtvivlat hopp på "bättre tider 
räddat några av .sina käraste tillhö
righeter in på ett förvaringsmagasin 
"tills vidare", medan hon själv söker 
sig en plats hos andra. Men vad 

skall den göra som bara gått och 
plockat med sitt eget i en livstid, och 
så till sist kastas ut i kampen, när 
kraften 'är gången? Vilken vill ha 
henne, och vilken plats skall hon tö
ras antaga utan att stupa efter för
sta månaden? Hon har sökt ooh sökt, 
gått och hört vad folk fordrat av 
henne och så skakat sitt stackars 
tunnhåriga huvud och gått vidare, 
•att höra nya fordringar upprepas för 
sig av folk, som endast kunde tänka 
på en så gammal människa, därför 
att inga yngre ville stanna hos dem. 

Allt detta vet den stora, så hon 
säger ingenting. Trycker blott den 
lillas magra arm litet närmare sin 
breda sida och går på i slasket. 

— Vad tyckte ni om hans föredrag 
i kväll? säger den lilla och ser upp. 
— Var han inte bra, kanske? 

— .Too, jo visst. De' va' han visst 
de'. Å ja' ä' riktigt glad ni tog mej 
me' er, tillägger hon hastigt ooh ef
tertryckligt. -—- De' blir ju alltid lite' 
ensamt å bara sitta inne på hemmet 
hela dan å vänta på telefonbud, som 
kanske ändå inte kommer. Dom lo
var så mycke' sam dom aldrig håller. 
Men jag ska minsann gå i morgon 

å höra efter själv, för nu får ja' allt 
lov å ha någe' snart. 

— Ja, jag hoppas ni får en riktigt 
bra plats, säger den lilla med värme 
i den spröda rösten. — Ni ä' ju så 
duktig å stark, ni! 

Den långa kvinnan känner något 
underligt i halsen. Kvällen har va
rit egendomlig för henne. Hon har 
glömt sig själv och sina sorger. Hon 
har ej ihågkommit varken tomheten 
omkring sig eller utkastandet från 
hem och land eller livets allmänna 
hårdhet, på hela kvällen. Som en 
förnöjd kamrat har hon gått vid den 
lillas sida. Bodde de icke i samma 
rum, hade de icke samma väg hem i 
natten och samma människor att tala 
om och oroa sig för eller indigneras 
över? För 14 dar sedan hade de icke 
anat varandras tillvaro, ooh nu voro 
de varandras tröst, kastade upp på 
samma strand. 

Den stora kvinnan har aldrig brytt 
sig om någon känslosamhet. Sina 
egna bemötte hon hårt och kallt, så 
länge hon hade dem. Någon verklig 
kärlek har hon aldrig mött eller för
tjänat möta. Livet har hon sett rulla 
förbi si"-, skäl igen ointresserad av 

hela föreställningen. Nu var hon 
gammal och tvungen att arbeta hår
dare än någonsin förr, så inte ens 
tomheten hade kommit henne allde
les inpå livet. 

Men i kväll. . . 
Varför var hon så rent av glad att 

gå här bredvid denna gamla lilla 
främmande kvinna, som var äldre än 
hon, klenare än hon, fattig och ynk
lig på allt sätt i sin övergivna, ålder
dom? Denna lilla kvinnospillra hade 
bett henne följa sig, och nu var hon 
ändå gladare att ha henne att gå hem 
tillsammans med i den ruskiga kväl
len. 

Hon vet det icke, hon tänker icke 
däröver, men när de försiktigt låst 
sig in till det sovande hemmet, och 
trevande i mörkret uppsökt sina bäd
dar, fyllas hennes ögon av tårar av 
en ny och skamsen lycka. 

II. Ung mor. 

Efter att ha lagt sina vackra klä
der väl till rätta och ifört sig en 
böljande, vit nattdräkt, glider den 
unga modern in i sin sons rum. Hon 
lutar sig ned över den lilla kroppen 

i den stora vita grindsängen och ser 
noga efter, hur han ligger, och att 
han icke kastat av sig alltför mycket 
av den sköna bomullsfilten. Försik
tigt drar hon bort en flik som kom
mit upp över kinden. Barnet vaknar 
icke, men det känner moderns när
het. Drömmande om det käraste, 
mumlar han: Mamma! Hon smeker 
icke hans bruna hår, hon vidrör icke 
hans .solbrända kind; hon endast lu
tar sig ner och ser, ser. De behöva 
icke vidröra varandra, dessa två va
relser av samma ursprung. Det är 
dem nog att vara i varandras närhet, 
sovande eller vakande. I morgon 
skall hans första blick söka henne, 
och innan den finner henne, skall 
hans hela varelse vara en frågande 
besvikenhet. Men hon skall komma 
vid hans första, kallande ljud och 
själv lyfta honom ner från den grind-
gärdade bädden. Hon skall lösa hans 
nattkläder med sina unga, smala 
fingrar, låta. det friska vattnet svalka 
den lilla varma kroppen och därpå, 
under ett milt duggregn av kärleks
fulla ord, ikläda honom de rena 
dagskläderna. Sedan skall hon trycka 
honom i sin famn, kyssa det morgon-
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The Florist's Telegraph Delivery 
Association U. S. A. samt Blumenspen
den-Vermittlung, Berlin äro två inter
nationella sammanslutningar av blomster
handlande med representanter jorden runt. 

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

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

Order mottages för utförandet å alla 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 — 10365 
Telegram "Vasa" 

U N D E R  

J u l =  

Marknad 
EXTRA LÅGA PRISER å vårt 
vittomfattande vackra sortiment 

Blusar och Jumpers 
Eleg. Siden 

Underkläder 
Bättre kval. hela garnityr-

Underkläder. 

extra starka med brodyr 
och hålsöm enormt urval. 

NATTLINNEN o. BENKLÄDER. 
Stort vackert urval KAMKOFTOR 
PYJAMAS samt 100-tals färger 

S  i  I k e - S t r u m p o r  
till platsens absolut lägsta priser 

för bättre varor. 

P r e s e n t k o r t  
i alla prislägen. 

J 

Småbröd och Kakor samt 
Långedragsbröd 
säljes varje lördag i 

Smör- och Ostaffären Bazar Alliance N:r 60 
Butiken är vid ingången från Bazar-
gatan mitt emot Lax- och Konserv

affären N:r 55. 
Tel. 4570 till begge butikerna. 

A. MAGNUSSON. 

En vacker kvinna som gråter blir 
därvid en halv gång till så skön. 

La Fontaine. 
* 

Skönheten är den snara, som na
turen utlagt för iförståndet. 

Sköna kvinnor äro ofta som stora 
städer: lätta att intaga, svåra att be
hålla. 

Den engelske gossen såg bedrövad 
ut. — Ni är så bitter, sade han. 

— Vi hade rätt att leva, svarade 
tysken. 

— Det finns ingenting så billigt 
som människor, anmärkte fransman
nen. 

— Jag hade aldrig tänkt på dö
den, innan kriget bröt ut, sade den 
engelske gossen, men även sedan 
tyckte jag, att det skulle vara lätt att 
dö för mitt land. 

— Hava vi inte alla gjort det? frå
gade tysken. Se på korsets inskrift: 
"Stupade på ärans fält". Gäller inte 
det för oss alla? Eller betyder det 
bara, att vi ligga nedgrävda här på 
dödens åker? Vi döda måste prote
stera. Ge akt på folkens ledare ! Ge 
akt på regeringarne. De äro rådvilla, 
hjälplösa. De äro gripna av fruktan 
och se ingen annan räddning ur svå
righeterna än nya krig. 

En plötslig stillhet föll över plat
sen. Allt var tyst. 

— Klockan måste vara elva, ut
brast den engelske gossen. Nu är 
det den Stora Stillheten. Mitt land! 
Mitt land! 

— Ropa högre! uppmanade tysken. 
Sänd med vinden de dödas bön att 
man icke mera släpper kriget löst 
över jorden. Ropa högt! De äro ty
sta nu och höra kanhända. 

Impulsivt tog gossen några steg 
framåt. Han lyfte sitt ansikte, vil
ket bar ett exalterat uttryck. Men 
han sade ingenting. Sekund följde 
sekund. Vinden återkom och suc
kade kring gravarne. Långsamt 
sjönko gossens händer och med en 
impulsiv rörelse vände han sig till 
de andra. 

— Jag tror på mitt land, sade han 
enkelt. 

Tysken blickade mot höjden, där 
en svag ljusglans visade, att moln
slöjan var nära bristning. 

—• Jag fick aldrig se min son, sade 
han. 

Fransmannen reste sig. Med ett 
till hälvten längtande, till hälvten 
gäckande leende tryckte han liksom 
en blomma till sina läppar. 

— Det är Paris, sade han. 

En ljusflod vällde ned genom de 
rivna skyarna och bestrålade för ett 
ögonblick den lilla gravgården. Där
efter drog den långsamt tillbaka, be
lyste ännu ett ögonblick korsets in
skrift: "Stupade på ärans fält" och 
försvann sedan lämnande platsen dy
strare är förut. 

Ingen av de tre var längre att se. 
Endast tystnaden ruvade över den 
plats där tyskar, engelsmän och 
fransmän sovc den sista sömnen sida 
vid sida under ett gemensamt kors. 

Det finns ett beviis för kristendo
mens sanning, som otron ej kan jäva 
— det är att ännu aldrig någon på 
sin dödsbädd ångrat, att han varit 
en kristen. 

Insändarnes spalt. 
% 

Husligt arbete under 
lärlingslagen. 

Vid sammanträdet den 3 dec. in
om Kvinnl. diskussionsklubben fram
lades en del synpunkter av de när
varande, vilka snarare talade mot än 
för att lägga det husliga arbetet un
der lärlingslagen. 

Husmödrarne syntes alla vara eni
ga om fördelarne av den föreslagna 
yrkesutbildningen inom det husliga 
området, men sättet att ordna denna 
ansågs i allmänhet vålla oöverkom
liga svårigheter. Så t. ex. i fråga 
om bestämd, begränsad arbetstid. 

Även för undertecknad synes 8-
timmarsdagen inom hemmen omöjlig 
att genomföra, men varför icke så
som inom ett annat kvinnligt yrke, 
sjuksköterskans, lämna en daglig fri
tid av två timmar, dock med rätt för 
varje hem att bestämma, vilka tim
mar, vidare en fri eftermiddag i vec
kan efter kl. 6 samt för söndagarne 
en ledighet mellan 1Ö f. m.—4 e. m., 
varannan, och varannan från kl. 4 
e. m. till kl. 10 eller längre, om så 
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önskas. På lördagarne bör dock in
gen ledighet lämnas, enär förarbetet 
för söndagen då måste utföras. 

En annan invändning som gjordes 
mot förslaget gällde de unga flic
kornas obenägenhet att binda sig 
med laga avtal -för så lång tid som 
1 år, eventuellt 2 à 3 år, isynnerhet 
i vår tid då friheten står så högt i 
kurs. Vore det inte tänkbart, att till 
gengäld vissa förmåner bereddes de 
unga aspiranterna i och med att de 
nämnda avtalen ingingos. Dessa yr-
kesutbildade unga flickor, jag skulle 
vilja kalla dem "hjälpsystrar", kunde 
väl efter avslutad lärotid få rätt att 
bära ett visst tecken på sin kompe
tens i likhet med sjuksystrarne, ex
empelvis en armbindel och en brosch, 

• 

n̂ förfa Sidenpfagg s ko fa tvättas 
hastigt ijjumf LUX löd der 

Det finnes många saker, som man icke får göra 
vid tvätt av siden — men Lux undanrödjer alla 
besvärligheter. T. ex. siden bör aldrig gnuggas 
eller vridas, det förstör vävnaden. Tvål bör aldrig 
strykas direkt på tyget, då detta förstör och 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 «j. Vira in i en ren hands 
duk och stryk med ett varmt — icke hett — järn. Kom ihåg — 

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

SUNLIGHT SAPTVAL A,.B,  GOTEBORG 
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däri graden av deras utbildning stod 
att avläsa. På tjänstekontoren borde 
dessa tjänstesökande i första hand 
beredas goda, förmånliga platser. Sig
nerade diplom efter lärotiden, utfär
dade av lärlingsskolan i samråd med 
de husmödrar, som upplåta sina hem 
till praktiska läroanstalter borde 
även införas. 

Det förslag en norsk dam under 
kvällens sammanträde väckte om 3-
årig utbildning för högsta lönegra
den, 100—120 kr. i mån., 2-årig ut
bildning för 2:dra lönegraden med 
60—70 kr. samt 1-årig utbildning för 
3:dje lönegraden med 30—40 kr. är 
värt beaktande. Jag anser för min del 
lönerna ej för högt tilltagna, då man 
betänker, vad det skulle betyda för 
hela nationen, att erhålla väl kvalifi
cerad arbetskraft inom ett så vid
sträckt och krävande område som det 
husliga. 

Kunde dessutom de svenska kvin
norna övertyga våra svenska män om 
vikten av yrkesskicklighet inom hus
ligt arbete, skulle kanske de yrkes-
utbildade unga flickorna bliva mera 
eftersträvade på giftermålsmarkna
den än deras mindre duktiga med
systrar från fabriks- eller affärs
världen. 

Största svårigheten synes mig lig
ga i denna punkt: Huru finna verk
ligt dugande husmödrar med förmå
ga att delgiva de unga sina egna 
grundliga, gedigna kunskaper i fråga 
om ett hems skötande? Vi få dock 
tro och hoppas, att de husmödrar, 
som veta sig äga nödig kompetens, 
icke skola undandraga sig att göra 
sitt land och dess folk denna stora 
värdefulla tjänst utan vara villiga att 
taga bördan på sig. Vi andra, som 
ej anse oss vuxna denna krävande 
uppgift, skola förstå och värdesätta 
deras uppoffring och hedrande gär
ning. 

En husmoder 
i ett större hushåll. 

Från kvinnovärlden. 

F ranske undervisningsministern 
har hos deputeradekammaren anhål
lit om en hederspension på 40,000 
francs årligen åt upptäckaren av ra
dium nobelpristagarinnan Marie Cu
rie, nu professor vid universitetet i 
Paris. » 

Av den tjeckoslaviska riksdagens 
300 medlemmar äro endast 15 kvin
nor. 

Ryska ordspråk om ̂  

. ordspråken återspegla ettni 

åsikter och bruk, så måtte rvJ 

lott inte vara avundsvärd- ' • ^ 
"Älska din hustru som din . 

och skaka henne som ett fmktti? 

I )u kan lugnt slå din hustru ™ j 
ett kvastskaft, hon är inte av * 
1} » av pors-

Om du har pryglat din hustru om 

morgonen, glöm inte att börja åter 
vid middagstiden. Följderna av ku. 
ren skola snart visa sig: Ju mer ^ 

slår din hustru, desto bättre blir Hi! 
mat". 

Unga Bengt satt och våndades över 

den skrivbok, som skulle innesluta 
en uppsats över ämnet "En utflykt 
till landet". De goda idéerna lyste 
med sin absoluta frånvaro, och nere 
på gatan lekte kamraterna. Plöfe. 
ligt kom ljusglimten och Bengts 
hand raspade ned: 

"Ösrägn — utflykten måste in-
ställas". 

Skånska Wienerbageriei 
um m». 

EMY THORIN 
Erik Dahlbergsg. 22 (mitt för Reallärov.) 

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

Köp vår A 

Sportkostym "REKLAM' 

i kamgarnskorderoj, foder 
i rock och byxor. 

År 6 7 8 9 10 11 J2 
Kr. 17,5018:-18,7519,50 20,25 21:- 21,75 
År 13 14^ J5^ 
Kr. 22,50 23,50 24,50, 

Till landsorten mot postförskott 
med ombytesrätt. 

afoi/Mâ in Waâ 

SVerr - crc/i <.._/(]arrwJùpMinf 

(front rjutoryet - <ĵ /éf.*4540 

glada ansiktet och så överlåta honom 
åt de egna små stubblande benen. 
Men medan hon går till sina göro-
mål, är tråden dem emellan icke sli
ten. Hon vet var hon har honom, 
vart han än springer. Icke för ett 
ögonblick faller hans närvaro ur hen
nes sinne. Från det brådaste arbete 
är hon vid hans sida, tröstande, ma
nande eller milt bannande. Och han 
vet, att hon är där. Endast i hennes 
närhet är han fullt trygg och väl till
freds. I hans lilla hjärta är hela 
människosläktets självuppehållelse-
drift koncentrerad i en enda rikt
ning: mot modern. Mot alla förstö
rande makter finns för honom bara 
en säker tillflykt: moderns famn. 
Men den är också nog. Oron, sorgen, 
olyckan försvinna alla där som med 
ett trollslag. 

Modern å sin sida skall komma till 
honom för sin bästa tröst, vad än 
måtte ske henne. Ingen kan vara 
fullt olycklig med ett varmt, levande 
barn i sin famn. När hans små fing
rar sträckas smekande mot hennes 
kind, hejda de den fallande tåren. 
Från Ihans klängande grepp kring 
hennes hals kommer en ny styrka 

som rätar upp hennes rygg, hur böjd 
den än må ha sjunkit ner. 

Dröjande och ogärna lämnar mo
derns blick det sovande barnet. Ljud
löst glider hon ut ur rummet, men 
lämnar dörren vidöppen mot sitt eget 
rum. Sover hon än så djupt, sonens' 
klagan har en snabb väg att gå, och 
aldrig går den förgäves. 

När hon ligger på sin bädd, och 
dagens händelser upprepas inom hen
nes hjärna, tänker hon på det frå
gande uttrycket i sonens ögon, när 
de storg, tala ord, vilkas mening är 
honom obegriplig. Hans språkkun
skap är ännu mycket begränsad. Hon 
undrar, hur det skall bli, när han 
förstår allt som säges. Som ett träds 
rötter uppsuga vatten, skall hans själ 
uppsuga allt sam möter den. Vilken 
stor sak att vakta det nya som kom
mer för varje dag. Vilket under att 
se en ande växa upp ur gruset som 
ett träd höjer sin stam. 

Hon undrar om hon i sonen skall 
igenkänna något eller mycket av dem 
som hjälpt att giva livet åt honom 
och henne. Hon själv är endast ett 
led av kedjan som binder den unge 
vid hans släkt, kommen ur tidernas 

dimgrå fjärran. Hennes far och mor, 
hennes käraste och hans släkt, alla, 
alla ha de lagt den mark tillrätta, 
ur vilken hennes son växer upp. De
ras liv har sin betydelse för varje 
dag av hans. Skall hon välsigna eller 
skall Ihon förbanna dessa liv? Hon 
vill så gärna älska dem alla. 

Nu har hon somnat in under sina 
funderingar. Men inte ens i sömmen 
lämna de henne. Hon drömmer, att 
sonen är vuxen, och att hon är myc
ket, mycket gammal. Hon sitter i 
en djup länstol, och hon tycker, att 
hon omöjligt kan resa sig ur den utan 
hjälp. Hon vill upp och ut, hon kän
ner sig så förfärande ensam. Hon 
hör icke ett ljud omkring sig, hon un
drar var alla kunna vara. Men hon 
kan icke resa sig. 

Då står plötsligt hennes son bred
vid henne. Liksom när han var li
ten, känner hon, att det är han utan 
att se honom. Nu känner hon ett 
par stora och starka armar omkring 
sig. Som. vore hon den lättaste bör
da på jorden, lyfta de henne upp, 
och med ens tycker hon sig sitta 
bredvid honom ute i solskenet. Hans 
arm ligger omkring hennes skuldra, 

och hon känner värme och trygghet. 
Hon önskar icke att vara någon an-
nanstädes. Hon är hemma där i so
len, och hon har den käraste hos sig, 
både den gamle och den unge i en 
person. Hon har gått en lång väg 
och hon är trött, men hon tycker att 
livets slut är ändå bättre än dess bör
jan. Hon längtar icke efter den tid, 
då han var liten. Hon har honom 
ensam nu. Far, mor och den älskade 
— de äro där alla i hennes son. Han 
är stammen som går vidare uppåt, 
•medan hennes gula och uttjänade löv 
långsamt falla mot jorden i en höst
aftons dröjande sol. 

Kvinnornas hus i Haag. 
Holländska kvinnors klubb i Haag 

disponerar sedan den 1 okt. 1921 en 
egen byggnad, synnerligen vackert 
belägen vdd Lange Vijverberg mitt 
emot parlamentshuset. 

Mot den ståtliga exteriören svarar 
en präktig interiör. Bottenvåningen 
upptages av matsalar och térum. För 

övrigt inrymmer huset skriv-, läs- och 
vil rum samt biljardrum, vilka sena
re också få tjänstgöra som rökrum 
samt slutligen 16 rum till uthyrning. 

Bakom huvudbyggnaden finnes 
uppförd en samlingssal med estrad 
och läktare, rymmande tillsammans 
300 personer. Denna lokal användes 
för de mest olika ändamål: politiska, 
sociala, vetenskapliga och religiösa 
sammankomster och föredrag, var
jämte den tjänstgör som utställnings
lokal för arbeten av kvinnliga konst
närer, holländskor och utlänningar. 

Klubben, som räknar c:a 600 med
lemmar, är synnerligen livaktig. 

Blodtrycket. 

D:r Emanuel Schmack vid univer
sitetet i Strassburg har vetenskap
ligt klarlagt, att en kyss icke bety
der detsamma för en kvinna som för 
en man. 

En kvinna, säger d:r Schmack med 
tydlig förvåning och livligt ogillande, 
kan kyssa nästan vad som hälst, en 

hund, en katt, en häst, en syster, 
tant, -ja, t. o. m. sin svarmor. ® 
hon har ett blodtryck på 100, st# 

detta aldrig högre än till ll^ ^ 
vid den mest "passionerade" kyss o 

skänker bort. ,i 
För mannen är saken betyd ig ^ 

varligare. Han kysser över 
huvud 

taget endast, när hans känsla yerH 
gen är med i spelet. Redan vi 
svala kyss, som beledsagar hans 

tiga hälsning "God middag, »in 

ling", springer biodtryek^t U13P el-
100 till .130, och när ömhetsbe^y^ 

sen är ömmare till 140- j„g. 
förekommande kyssprocedur, 

ger den nitiske vetenskap^™1 

tyder sålunda en ganska svar 

ning för det manliga hJärt* " vist. 
Naturen har tydligen han ,^e. 

när den i mannens sinne ne ^ 
Lägenhet för ömhetsbetyg^ 

tanter och avärmödrar! 

Rekommendera 

Kvinnornas Tid> 
till Edra Vånner-

Offentliga nöjen. 

S t o r a  T e a t e i  n  
31 Varje afton kl. 8: 

Bohême. 
• j 30 • Billighetsmatiné. 

s8Bdag Uadäeen. 

k0r Varje afton kl. 8 :  

Oardanell och hans upptåg på landet 
Herr u"ul 

1 30 Billighetsföreställning : 
S0Bdagfästningen fallek. 

jjya Teatern. 
Varje afton kl. 8 : 

Fabrikstösen. 
^:ii;glietsmatiné gives Annandag Jul. 

^^UÏÏsTféâtern. 
lördag och söndag kl. 7 och 9, 

övriga dagar kl. 8: 

Hemslavinnor. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: 
en PIGA bland pigor. 

Tisdag premiär : 
SKEPPAREGATAN 40. 

'Sjen zälla inköps- = 
källan ao s 

S K O D O N  J  
är absolut 

Skomagasin 
I Jûmçsç. âî %eL 9t7d 

in 

Hanäsl&ompaniet 
Drottninggatan 42 

TELEFON 15379 

GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER I 

HMD S HAR och VANTAR 

TEATER. 
STORA TEATERN. 

Bohême. 
Stora Teatern måtte ha ingått nå

got förbund med Fortuna under den
na säsong, A^ad den än upptar lyc
kas det, vilket program den än väl
jer drar det publik. 

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

Ä/^tapissbrT^V^ 
ÎW , DETALJ 

ö.  Harang.  SI .  1  tr .  

IN-IABS 
Färdigsydda lämp

liga Julklappar. 

1 uccims Bohême utgjorde intet un
dantag från denna lyckliga regel. Det 
ar nu åtskilliga år sedan Bohêmeflu 
gan började grassera bland invånarna 
i var goda stad såsom etwas noch nie 
dagewesenes i musik. När den nu 
återkommer är den kanske något min
dre märkvärdig, men i stället så myc
ket mera bekant. Många av dess me
lodier falla så att säga lätt i öronen 
— och det är just den sortens melo
dier publiken vill höra om och om 
igen. 

Och dessutom — det finns ett dess
utom denna gång. Stora Teatern ha
de fått hr Martin Öhman tillbaka! 
Efter framgångarna därute natur
ligtvis större, glansfullare än någon
sin. Somliga anse att han .sjöng lika 
vackert och glansfullt innan han for 
ut. men det är folk som inte förstå 
en utlanssuccès' förmåga att omska
pa en konstnär. Huru som helst nju
ter nu salongen i fulla drag återse
endets glädje. Vad som blir över 
sedan hr Öhman fått sin anpart av 
begeistringen fördelas kanske mindre 
ymnigt men lika uppriktigt mellan 
fröken Inga Peters, fru Signe Ek
löf och hrr Åby och Zetterman. 

Eran att ha varit ett evenemang 
har det övergått till en fordran att 
få njuta en fullödig operakväll på 
Göteborgs lyriska teater. Med den 
orkester, ensemble och arbetsglädje 
Stora Teatern i detta nu förfogar över 
ser ldet ut som om Göteborg på ett all
varligt och betryggande sätt skulle 
lyckas förverkliga även denna djärva 
musikaliska dröm. 

-—e. 

?•£ 
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Varje husmoder 

b ö r  t i l l  s i t t  b a k  
uteslutande använda 

G ö t e b o r g s  

H n g k u c i r n s  

Patentmjöl 
ty då erhållen hon 
d e t  b ä s t a  

PRYD EDERT HEM 
TILL JULEN 

med 

bästa och lättaste handarbete. 

Sidenskärmar och Skärmslommar 

Jämte alla iHlbehör för lampskärmar. 

Vårt modellorvaS är synnerligen rikhaltigt ocb di vi på egna 

verkstäder tillverka såväl stommar »om skärmar äro vi i tillfUW 
«ppfyü« de största anspråk. 

Beställningar emottagas. — Låga priser. 

A.-B. Ferd. Lundquist & Co. 

Blandat. 

Göteborgs stads statistiska kontor 
har utdelat ersättningar oöh premier 
för ett antal godkända, ett helt år 
omfattande ordentligt förda hushålls
böcker. 

Bland de sålunda utmärkta finns 
märkligt nog inte en enda husmoder 
utan endast husfäder. 

Antingen går det betänkligt utför 
med husmödrarnes duglighet eller 
också förhåller det sig i den här hi
storien som i en av Frigga Carlbergs 
roliga berättelser ur livet — en he
dersgåva för en stor barnkull skulle 
utdelas och den som fick mottaga 
densamma var — fadern. 

« 

Den muhammedanske mannen har 
rätt att äga fyra hustrur, och när 
han tröttnar på någon av dem, kan 
han göra sig kvitt henne genom att 
tre gånger upprepa den enkla for
meln: "Jag skiljer dig från mig". 

Men om han som äkta man är si 
och så, är han å andra sidan tydli
gen en mycket god son. En av hans 
trossatser lyder så: "Paradiset är vid 
moderns fötter". 

Må han anses rehabiliterad! 

I detta sammanhang kan jag inte 
underlåta att uttala en liten undran 
rörande kvinnans förnuft, när det 
gäller mannens klädedräkt. Trots 
det att var och en vet, hur varmt vi 
mån äro klädda och hur ogynnsamt 
i detta avseende kvinnans dräkt stäl
ler sig, så inträffar det alltför ofta, 
att välmenta hustrur och mödrar 
pälsa på de manliga medlemmarna av 
familjen mera, än dessa själva önska. 
Lärare — inte minst gymnastiklä
rare — äro förtvivlade, när de se 
pojkarna komma till skolan som tjoc
ka bylten, formligen insvepta i trö
jor och halsdukar. Mödrarna ävlas 
om att rusta sina söner så, när de 
skicka dem till skolan. Döttrarna är 
det inte sa kinkigt- med. De gå ofta 
i tunna bomullsbyxor under den 
ävenledes tunna klänningen hela vin
tern och frysa, så att de äro stela i 
hela kroppen. Och det rör inte möd
rarnas hjärta ett grand, tycks det. 
När vi sedan bli män i staten, då är 
det våra hustrur, som fortsätta detta 
älskvärda nit. Om vi slutade upp 
med att gräla om förnuft och icke 
förnuft och i stället sökte låta det för
nuft, som är människans, både man
nens och kvinnans arvedel, få litet 
övertag över känslosamheten, så 
skulle vi säkert kunna göra en del 
ändringar både i den enes klädedräkt 
och den andres, så att den på ömse 
håll bättre återspeglade det mänskli
ga förnuftet. Och det vore inte så 
litet värt. A. B. 

Klädedräkten 
och förnuftet. 

En ärad insändare har tillställt oss 
ett inlägg i frågan "Återspeglar man
nens klädedräkt hans förnuft". Den
na diskussion är emellertid avslutad 
och bör därför icke rivas upp igen, 
men vi vilja gärna återgiva den in
sända artikelns slut, vilket synes in
nehålla åtskilligt som . en kvinnlig 
läsekrets bör känna sig manad att 
ägna en stunds eftertanke. 

Nyttiga 

Julpresenter! 

Färglådor, Målarskrin, 

Kolorérböcker, Staffli, 

SkissböcKer, Modellér-

massa, Diamantglim

mer, Självlysande färg 

o c h  Verktyg, Penslar 

Oscar Bäcksini A.-B. 
52 ÖSTRA HAMNGATAN 52 
Kungsportsplatsen (Centralen) 

32 Kungsgatan Skeppsbron 3 
24 Vasagatan Olskroksgatan 3 

Mim 

Drick M Begär 
afifid aflfid 

3ames Lundgren eCs 
Göteborg 

Sverige^ sfö'rsfa och förnåmäfa 
théfirma. 

OBJ! VARNAS foR EFTERAPmNGAR.! OBSl 

Hennes bästa 
roll. 

Klockan hade redan slagit 12, när 
Else Sylwan, den nya stjärnan vid 
Stadsteatern, inträdde i sin lilla tysta 
våning. 

Premiären hade varit en lysande 
framgång, den största hon hittills 
upplevat. Den praktfulla blomster
skörden i hennes famn vittnade högt 
om segern. Hon kände sig också 
lycklig — lycklig, men trött efter 
den utståndna själsspänningen. 

Sedan hon tänt upp i sin vackra 
dubblett, ställde hon alla blommorna 
i en stor kruka med vatten. En enda 
bukett av mörkröda rosor lösgjorde 
hon försiktigt oeih ömt och bar in i 
sitt sovrum. 

Hans bukett! — Härlig som han 
själv! tänkte hon varmt. Mannen 
över alla! Den ende som hos henne 
väckt den stora kärleken. 

Hon kastade en blick på klockan 
och log. Snart skulle han ringa och 
säga sitt sedvanliga godnatt i tele
fonen. 

Telefonen stod på det lilla marmor
bordet bredvid sängen. När hon om 
kvällarna hörde hans låga varma röst 
tyckte hon sig känna, hur beskyd
dande och stark hans kärlek var. Den 
slöt liksom en fästning av trofasthet 
och tillgivenhet omkring henne. Han 
var undret i hennes liv. Mannen som 
trott på henne —• inflytandet som ba
nat henne väg — makten för vilken 
alla böjde sig, men som hon ensam 
böjde, emedan han älskade henne! 

Hon tryckte en av de röda rosorna 

OmtycKta  Ju lk lappar  
Våra egna omtyckta tillverkningar av : Damunder-
Kläder, BarnunderKläder, Babyutstyrslar, 
MorgonrocKar, Pyjamas, 
för Damer, Herrar o. Barn 
FörKläden 

Stora 
Sorteringar av 

T ricotunderKläder 
för Damer och Barn 

DuKtyger, HandduKar, NäsduKar, 
DuKar, SängöverKast, SpetsduKar, 

ÄKta TeneriffaduKar m. m. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

mot sina läppar, drog som vanligt 
sitt väckarur, klädde av sig och tog 
ett rollhäfte. 

Efter tröttheten nyss hade en säll
sam oro kommit över henne. Dröjde 
inte hans ringning ovanligt länge? 
Från hennes port, dit han i kväll som 
alltid numera följt henne, fortsatte 
han med bilen direkt hem. Endast 
några minuters väg. Eller var ner
vositeten blott reaktionen efter det 
stora slaget? 

Eör att förströ sig tände hon en av 
de små indiska cigarretter, hon en 
gån^- fått av honom. Den doftade så 
behagligt, aromatiskt milt och sött. 
När hon rökt den smala tingesten till 
hälvten föll plötsligt en del av glöd
knoppen ned på mattan bredvid sän
gen. Hon följde den med 'blicken 
för att övertyga sig om att den skulle 
slockna av sig själv. Men det tog 
rundlig tid. Hon skulle just böja 
sig ned och släcka glöden, då hon 
häjdade sig genomisad av fasa, 

Under den långa sängkappan såg 
hon en stor grov hand ljudlöst stic
kas fram. Sedan den med pekfingret 
hastigt och försiktigt släckt den glö
dande gnistan drogs den lika hastigt 
och ljudlöst tillbaka in under sängen. 

Hon trodde att hon dog. Hela 
kroppen liksom förkolnade och smalt 
bort. 

Det låg någon under hennes säng! 
Det var ej skräck utan vanvett hon 

kände. 
Ensam, avskild från allt och alla 

låg hon här instängd med en bandit. 
•—-Vad skulle hon göra! 
— Vad! Vad! tänkte hon i döds

ångest. Skulle hon ropa till honom 
och tigga om sitt liv. Låta honom 
taga allt, smycken, pänningar, dyr-

Giv Edra gossar 
verktyg i julklapp 

Alla gossar intressera sig för verktyg och de 
giva dem impulser till verksamhet, som är 
av stor fostrande betydelse. Vi föra ett stort 
urval av såväl lösa verktyg som kompl. lådor. 

A.-B. FRJENKEL & HEDENBERG 
Norra Hamiigatan 36—SS. Mitt emot Brunnsparken. 

Goethes sista 
kärlek. 

Ett hundraårsminne. 

Av 

BEATRICE ZADE. 

"N 
II. 

tted vilr se<^an kom under fund 
vat" v en och berömd man han 
aånl. ^ttade Ulrike von Levetzow 

^ ̂ för" S0nare' "v°ro vi redan myc-
skulle kUtl 

g°|d^ Yänner
1 för att jag 

förläKen nf na miS' blyg eller 
Goethe v 1 Sammans med honom. .. 

Kam"" T Sa<^an vänlig och älsk-
Yäl kund"1^ man' 6n Ung ^cka 

'^•ûnerhef6 tl',WaS 1 han's sallskaP> 

liv% intresse T T ̂  8tt 

! ̂ erhåll« i"1 a t vad han Pa 

blom ' ° ^emonstrera-
' s^enar) stjärnor och 

En gång skänkte Goethe sin unga 
vän "Wilhelm Meisters Wander
jahre", vilken bok just då kom ut i 
ny, fullständig upplaga. När Ulri
ke började läsa romanen, förstod 
hon, att den utgjorde fortsättning av 
en föregående, och bad Goethe att 
få även denna. I)å svarade han: 

"Ja, du har rätt, min flicka, men 
första delen lämpar sig just icke för 
dig. Jag vill i stället berätta inne

hållet för dig." 
Många, många timmar av sin dyr

bara tid använde nu Goethe till att 
inviga Ulrike i "Wilhelm Meisters 
Lehrjahre". Med rätta beklagade 
hon längre fram, att hon icke genast 
antecknat vad han berättade. Den 
bok han givit henne bevarade hon i 
alla fall sorgfälligt hela livet ige

nom . 
När Goethe i slutet av augusti 

lämnade Marienbad, skildes han med 
saknad från sin unga väninna. Nä
sta sommar — 1822 —• träffades de 
emellertid åter. Fran den 19 juni i ill 
den 24 juli bodde Goethe då i det 
Brösigk'iska hemmet och sällskapade 
åter dagligen med Ulrike v. Devet-
zow. Hennes båda yngre systrar, 

Amalie och Berta, hade nu också 
kommit tillbaka från Strassburg och 
tillvunno sig likaledes den gamle 
diktarens tillgivenhet. Men Ulrike 
var och förblev hans förklarade 
gunstling, som han vid varje tillfälle 
utmärkte framför de andra, fastän 
hon icke som den fjortonåriga Berta 
delade hans stora intresse för minera
logi. Badgästernas antal var detta 
år betydligt större, och Goethes be
kantskapskrets utvidgades dagligen. 
Många framstående män uppehöllo 
sig just då i Marienbad, bl. a. den 
kände botanikern greve Sternberg 
och svensken Berzelius. Det var na
turligtvis allas åstundan att lära kän
na den berömde Goethe. Man träng
de sig på honom bittida och sent, så 
att han ofta tröttnade på umgänges
livet och vägrade att se några nya 
ansikten. Ej sällan försökte man då 
genom Ulrike v. Levetzow utverka 
ett sammanträffande med honom, 
och om hon förmåddes att fälla en 
förbön, lyckades det alltid. Goethe 
frågade endast om hon skulle tycka 
om det och beviljade utan vidare 
hennes anhållan. Dagligen smög hon 
sig fastare in i hans hjärta. Ibland 

brukade han säga till hennes mor el
ler mormor, att han önskade sig en 
son till för att kunna gifta bort ho
nom med Ulrike. Att han emellertid 
redan nu kände mer än faderlig till
givenhet för den unga skönheten, be
visas av dikten "Äolsharfen", som 
skrevs strax efter skilsmässan 1822. 
Den har formen av en dialog mellan 
tvänne älskande. Som symbol för sin 
längtan efter Ulrika liknar diktaren 
henne vid Iris, regnbågen, som icke 
kan gripas eller fasthållas. 

Vad som året förut endast varit 
ett angenämt tidsfördriv har nu bli
vit djup känsla och allvarlig sym
pati. Ulrikes blomstrande skönhet 
och älskliga, naturliga väsen syntes 
honom ej mer enbart som uttryck för 
barnslig mottaglighet och graciös 
skälmskhet, utan en fin och stark 
personlighet i sin första knoppning 
strålar emot honom ur umgänget 
med henne. Sedan åratal tillbaka 
hade ingen kvinna gjort ett så djupt 
intryck på honom. Han älskade 
henne helt visst redan, ehuru tills 
vidare utan tanke på att någonsin 
få kalla henne sin egen. 

Under vinterns lopp levde minnet 

av Ulrika med oförändrad tydlighet 
kvar i hans själ. Ja, hans längtan 
efter henne stegrades. Till svar på 
hennes nyårsbrev försäkrade han, att 
"den kärleksfulle fadern alltid 
tänkte på sin trofasta och vackra 
dotter och säkert räknade på ett åter
seende under sommarmånaderna. En 
svår sjukdom i februari 1823 gjorde 
också en ny brunnskur nödvändi
gare än någonsin. 

I slutet av juni reste Goethe åter 
till Marienbad, dit Levetzows kommo 
en vecka senare. Denna gång bod
de de mitt emot varandra, nämligen 
Goethe i huset "Die goldene Traube", 
vilket förenades med den Brösigk'ska 
byggnaden genom en stor, vacker 
terrass. Där träffades man dagligen, 
antingen en famille eller i större säll
skap. Marienbad var det året särde
les livligt besökt. Många förnäma 
och furstliga personer hörde till bad
gästerna, bl. a. storhertig Carl Au
gust av Saxen-Weimar, Goethes gyn
nare och förtrogne vän. Även stor
hertigens bostad befann sig vid den 
omnämnda terrassen, och tillika med 
sina uppvaktande herrar slöt han sig 
genast till det Brösigk'ska hemmets 

intima vänkrets. Ett muntert säll
skapsliv vidtog nu. Konserter, ba
ler, utfärder, skämt och upptåg hör
de till ordningen för dagen. De vack
ra fröknarna von Levetzow utgjorde 
därvid det högaristokratiska socie-
tetslivets medelpunkt. Goethe sam
manträffade nu återigen dagligen 
med Ulrike von Levetzow under flere 
veckors tid. Han såg henne glad och 
uppsluppen deltaga ii förströelserna, 
såg henne firad och eftersökt och 
iakttog med hemlig tillfredsställelse 
att hon dock alltid förblev densamma, 
naturlig, enkel och söt. Nu slog 
emellertid lidelsens flamma på all
var upp i hans bröst. Det tycktes 
honom ej längre nog att äga Ulrikes 
vänskap och tillgivenhet — nu läng
tade han efter hennes kärlek. Han 
glömde åldersskillnaden, glömde, att 
han själv var sjuttiofyra och Ulrike 
endast nitton år gammal och började 
drömma om att få kalla henne sin 
egen. Storhertig Carl August blev 
hans förtrogne och erbjöd sig att gö
ra en förfrågan hos fru von Levet
zow. Det ovanliga, det äventyrliga 
tilltalade ju alltid Carl August, och 
dessutom uppskattade han Goethe 
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The Florist's Telegraph Delivery 
Association U. S. A. samt Blumenspen
den-Vermittlung, Berlin äro två inter
nationella sammanslutningar av blomster
handlande med representanter jorden runt. 

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

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

Order mottages för utförandet å alla 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 — 10365 
Telegram "Vasa" 

U N D E R  

J u l =  

Marknad 
EXTRA LÅGA PRISER å vårt 
vittomfattande vackra sortiment 

Blusar och Jumpers 
Eleg. Siden 

Underkläder 
Bättre kval. hela garnityr-

Underkläder. 

extra starka med brodyr 
och hålsöm enormt urval. 

NATTLINNEN o. BENKLÄDER. 
Stort vackert urval KAMKOFTOR 
PYJAMAS samt 100-tals färger 

S  i  I k e - S t r u m p o r  
till platsens absolut lägsta priser 

för bättre varor. 

P r e s e n t k o r t  
i alla prislägen. 

J 

Småbröd och Kakor samt 
Långedragsbröd 
säljes varje lördag i 

Smör- och Ostaffären Bazar Alliance N:r 60 
Butiken är vid ingången från Bazar-
gatan mitt emot Lax- och Konserv

affären N:r 55. 
Tel. 4570 till begge butikerna. 

A. MAGNUSSON. 

En vacker kvinna som gråter blir 
därvid en halv gång till så skön. 

La Fontaine. 
* 

Skönheten är den snara, som na
turen utlagt för iförståndet. 

Sköna kvinnor äro ofta som stora 
städer: lätta att intaga, svåra att be
hålla. 

Den engelske gossen såg bedrövad 
ut. — Ni är så bitter, sade han. 

— Vi hade rätt att leva, svarade 
tysken. 

— Det finns ingenting så billigt 
som människor, anmärkte fransman
nen. 

— Jag hade aldrig tänkt på dö
den, innan kriget bröt ut, sade den 
engelske gossen, men även sedan 
tyckte jag, att det skulle vara lätt att 
dö för mitt land. 

— Hava vi inte alla gjort det? frå
gade tysken. Se på korsets inskrift: 
"Stupade på ärans fält". Gäller inte 
det för oss alla? Eller betyder det 
bara, att vi ligga nedgrävda här på 
dödens åker? Vi döda måste prote
stera. Ge akt på folkens ledare ! Ge 
akt på regeringarne. De äro rådvilla, 
hjälplösa. De äro gripna av fruktan 
och se ingen annan räddning ur svå
righeterna än nya krig. 

En plötslig stillhet föll över plat
sen. Allt var tyst. 

— Klockan måste vara elva, ut
brast den engelske gossen. Nu är 
det den Stora Stillheten. Mitt land! 
Mitt land! 

— Ropa högre! uppmanade tysken. 
Sänd med vinden de dödas bön att 
man icke mera släpper kriget löst 
över jorden. Ropa högt! De äro ty
sta nu och höra kanhända. 

Impulsivt tog gossen några steg 
framåt. Han lyfte sitt ansikte, vil
ket bar ett exalterat uttryck. Men 
han sade ingenting. Sekund följde 
sekund. Vinden återkom och suc
kade kring gravarne. Långsamt 
sjönko gossens händer och med en 
impulsiv rörelse vände han sig till 
de andra. 

— Jag tror på mitt land, sade han 
enkelt. 

Tysken blickade mot höjden, där 
en svag ljusglans visade, att moln
slöjan var nära bristning. 

—• Jag fick aldrig se min son, sade 
han. 

Fransmannen reste sig. Med ett 
till hälvten längtande, till hälvten 
gäckande leende tryckte han liksom 
en blomma till sina läppar. 

— Det är Paris, sade han. 

En ljusflod vällde ned genom de 
rivna skyarna och bestrålade för ett 
ögonblick den lilla gravgården. Där
efter drog den långsamt tillbaka, be
lyste ännu ett ögonblick korsets in
skrift: "Stupade på ärans fält" och 
försvann sedan lämnande platsen dy
strare är förut. 

Ingen av de tre var längre att se. 
Endast tystnaden ruvade över den 
plats där tyskar, engelsmän och 
fransmän sovc den sista sömnen sida 
vid sida under ett gemensamt kors. 

Det finns ett beviis för kristendo
mens sanning, som otron ej kan jäva 
— det är att ännu aldrig någon på 
sin dödsbädd ångrat, att han varit 
en kristen. 

Insändarnes spalt. 
% 

Husligt arbete under 
lärlingslagen. 

Vid sammanträdet den 3 dec. in
om Kvinnl. diskussionsklubben fram
lades en del synpunkter av de när
varande, vilka snarare talade mot än 
för att lägga det husliga arbetet un
der lärlingslagen. 

Husmödrarne syntes alla vara eni
ga om fördelarne av den föreslagna 
yrkesutbildningen inom det husliga 
området, men sättet att ordna denna 
ansågs i allmänhet vålla oöverkom
liga svårigheter. Så t. ex. i fråga 
om bestämd, begränsad arbetstid. 

Även för undertecknad synes 8-
timmarsdagen inom hemmen omöjlig 
att genomföra, men varför icke så
som inom ett annat kvinnligt yrke, 
sjuksköterskans, lämna en daglig fri
tid av två timmar, dock med rätt för 
varje hem att bestämma, vilka tim
mar, vidare en fri eftermiddag i vec
kan efter kl. 6 samt för söndagarne 
en ledighet mellan 1Ö f. m.—4 e. m., 
varannan, och varannan från kl. 4 
e. m. till kl. 10 eller längre, om så 
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önskas. På lördagarne bör dock in
gen ledighet lämnas, enär förarbetet 
för söndagen då måste utföras. 

En annan invändning som gjordes 
mot förslaget gällde de unga flic
kornas obenägenhet att binda sig 
med laga avtal -för så lång tid som 
1 år, eventuellt 2 à 3 år, isynnerhet 
i vår tid då friheten står så högt i 
kurs. Vore det inte tänkbart, att till 
gengäld vissa förmåner bereddes de 
unga aspiranterna i och med att de 
nämnda avtalen ingingos. Dessa yr-
kesutbildade unga flickor, jag skulle 
vilja kalla dem "hjälpsystrar", kunde 
väl efter avslutad lärotid få rätt att 
bära ett visst tecken på sin kompe
tens i likhet med sjuksystrarne, ex
empelvis en armbindel och en brosch, 

• 

n̂ förfa Sidenpfagg s ko fa tvättas 
hastigt ijjumf LUX löd der 

Det finnes många saker, som man icke får göra 
vid tvätt av siden — men Lux undanrödjer alla 
besvärligheter. T. ex. siden bör aldrig gnuggas 
eller vridas, det förstör vävnaden. Tvål bör aldrig 
strykas direkt på tyget, då detta förstör och 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 «j. Vira in i en ren hands 
duk och stryk med ett varmt — icke hett — järn. Kom ihåg — 

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

SUNLIGHT SAPTVAL A,.B,  GOTEBORG 

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniMiiiiiinininiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHmnnniiiiiiiiiiii 

däri graden av deras utbildning stod 
att avläsa. På tjänstekontoren borde 
dessa tjänstesökande i första hand 
beredas goda, förmånliga platser. Sig
nerade diplom efter lärotiden, utfär
dade av lärlingsskolan i samråd med 
de husmödrar, som upplåta sina hem 
till praktiska läroanstalter borde 
även införas. 

Det förslag en norsk dam under 
kvällens sammanträde väckte om 3-
årig utbildning för högsta lönegra
den, 100—120 kr. i mån., 2-årig ut
bildning för 2:dra lönegraden med 
60—70 kr. samt 1-årig utbildning för 
3:dje lönegraden med 30—40 kr. är 
värt beaktande. Jag anser för min del 
lönerna ej för högt tilltagna, då man 
betänker, vad det skulle betyda för 
hela nationen, att erhålla väl kvalifi
cerad arbetskraft inom ett så vid
sträckt och krävande område som det 
husliga. 

Kunde dessutom de svenska kvin
norna övertyga våra svenska män om 
vikten av yrkesskicklighet inom hus
ligt arbete, skulle kanske de yrkes-
utbildade unga flickorna bliva mera 
eftersträvade på giftermålsmarkna
den än deras mindre duktiga med
systrar från fabriks- eller affärs
världen. 

Största svårigheten synes mig lig
ga i denna punkt: Huru finna verk
ligt dugande husmödrar med förmå
ga att delgiva de unga sina egna 
grundliga, gedigna kunskaper i fråga 
om ett hems skötande? Vi få dock 
tro och hoppas, att de husmödrar, 
som veta sig äga nödig kompetens, 
icke skola undandraga sig att göra 
sitt land och dess folk denna stora 
värdefulla tjänst utan vara villiga att 
taga bördan på sig. Vi andra, som 
ej anse oss vuxna denna krävande 
uppgift, skola förstå och värdesätta 
deras uppoffring och hedrande gär
ning. 

En husmoder 
i ett större hushåll. 

Från kvinnovärlden. 

F ranske undervisningsministern 
har hos deputeradekammaren anhål
lit om en hederspension på 40,000 
francs årligen åt upptäckaren av ra
dium nobelpristagarinnan Marie Cu
rie, nu professor vid universitetet i 
Paris. » 

Av den tjeckoslaviska riksdagens 
300 medlemmar äro endast 15 kvin
nor. 

Ryska ordspråk om ̂  

. ordspråken återspegla ettni 

åsikter och bruk, så måtte rvJ 

lott inte vara avundsvärd- ' • ^ 
"Älska din hustru som din . 

och skaka henne som ett fmktti? 

I )u kan lugnt slå din hustru ™ j 
ett kvastskaft, hon är inte av * 
1} » av pors-

Om du har pryglat din hustru om 

morgonen, glöm inte att börja åter 
vid middagstiden. Följderna av ku. 
ren skola snart visa sig: Ju mer ^ 

slår din hustru, desto bättre blir Hi! 
mat". 

Unga Bengt satt och våndades över 

den skrivbok, som skulle innesluta 
en uppsats över ämnet "En utflykt 
till landet". De goda idéerna lyste 
med sin absoluta frånvaro, och nere 
på gatan lekte kamraterna. Plöfe. 
ligt kom ljusglimten och Bengts 
hand raspade ned: 

"Ösrägn — utflykten måste in-
ställas". 

Skånska Wienerbageriei 
um m». 

EMY THORIN 
Erik Dahlbergsg. 22 (mitt för Reallärov.) 

Nya Tyska Wienerbröd. 
Tel. 6077. Tel. 6077. 
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glada ansiktet och så överlåta honom 
åt de egna små stubblande benen. 
Men medan hon går till sina göro-
mål, är tråden dem emellan icke sli
ten. Hon vet var hon har honom, 
vart han än springer. Icke för ett 
ögonblick faller hans närvaro ur hen
nes sinne. Från det brådaste arbete 
är hon vid hans sida, tröstande, ma
nande eller milt bannande. Och han 
vet, att hon är där. Endast i hennes 
närhet är han fullt trygg och väl till
freds. I hans lilla hjärta är hela 
människosläktets självuppehållelse-
drift koncentrerad i en enda rikt
ning: mot modern. Mot alla förstö
rande makter finns för honom bara 
en säker tillflykt: moderns famn. 
Men den är också nog. Oron, sorgen, 
olyckan försvinna alla där som med 
ett trollslag. 

Modern å sin sida skall komma till 
honom för sin bästa tröst, vad än 
måtte ske henne. Ingen kan vara 
fullt olycklig med ett varmt, levande 
barn i sin famn. När hans små fing
rar sträckas smekande mot hennes 
kind, hejda de den fallande tåren. 
Från Ihans klängande grepp kring 
hennes hals kommer en ny styrka 

som rätar upp hennes rygg, hur böjd 
den än må ha sjunkit ner. 

Dröjande och ogärna lämnar mo
derns blick det sovande barnet. Ljud
löst glider hon ut ur rummet, men 
lämnar dörren vidöppen mot sitt eget 
rum. Sover hon än så djupt, sonens' 
klagan har en snabb väg att gå, och 
aldrig går den förgäves. 

När hon ligger på sin bädd, och 
dagens händelser upprepas inom hen
nes hjärna, tänker hon på det frå
gande uttrycket i sonens ögon, när 
de storg, tala ord, vilkas mening är 
honom obegriplig. Hans språkkun
skap är ännu mycket begränsad. Hon 
undrar, hur det skall bli, när han 
förstår allt som säges. Som ett träds 
rötter uppsuga vatten, skall hans själ 
uppsuga allt sam möter den. Vilken 
stor sak att vakta det nya som kom
mer för varje dag. Vilket under att 
se en ande växa upp ur gruset som 
ett träd höjer sin stam. 

Hon undrar om hon i sonen skall 
igenkänna något eller mycket av dem 
som hjälpt att giva livet åt honom 
och henne. Hon själv är endast ett 
led av kedjan som binder den unge 
vid hans släkt, kommen ur tidernas 

dimgrå fjärran. Hennes far och mor, 
hennes käraste och hans släkt, alla, 
alla ha de lagt den mark tillrätta, 
ur vilken hennes son växer upp. De
ras liv har sin betydelse för varje 
dag av hans. Skall hon välsigna eller 
skall Ihon förbanna dessa liv? Hon 
vill så gärna älska dem alla. 

Nu har hon somnat in under sina 
funderingar. Men inte ens i sömmen 
lämna de henne. Hon drömmer, att 
sonen är vuxen, och att hon är myc
ket, mycket gammal. Hon sitter i 
en djup länstol, och hon tycker, att 
hon omöjligt kan resa sig ur den utan 
hjälp. Hon vill upp och ut, hon kän
ner sig så förfärande ensam. Hon 
hör icke ett ljud omkring sig, hon un
drar var alla kunna vara. Men hon 
kan icke resa sig. 

Då står plötsligt hennes son bred
vid henne. Liksom när han var li
ten, känner hon, att det är han utan 
att se honom. Nu känner hon ett 
par stora och starka armar omkring 
sig. Som. vore hon den lättaste bör
da på jorden, lyfta de henne upp, 
och med ens tycker hon sig sitta 
bredvid honom ute i solskenet. Hans 
arm ligger omkring hennes skuldra, 

och hon känner värme och trygghet. 
Hon önskar icke att vara någon an-
nanstädes. Hon är hemma där i so
len, och hon har den käraste hos sig, 
både den gamle och den unge i en 
person. Hon har gått en lång väg 
och hon är trött, men hon tycker att 
livets slut är ändå bättre än dess bör
jan. Hon längtar icke efter den tid, 
då han var liten. Hon har honom 
ensam nu. Far, mor och den älskade 
— de äro där alla i hennes son. Han 
är stammen som går vidare uppåt, 
•medan hennes gula och uttjänade löv 
långsamt falla mot jorden i en höst
aftons dröjande sol. 

Kvinnornas hus i Haag. 
Holländska kvinnors klubb i Haag 

disponerar sedan den 1 okt. 1921 en 
egen byggnad, synnerligen vackert 
belägen vdd Lange Vijverberg mitt 
emot parlamentshuset. 

Mot den ståtliga exteriören svarar 
en präktig interiör. Bottenvåningen 
upptages av matsalar och térum. För 

övrigt inrymmer huset skriv-, läs- och 
vil rum samt biljardrum, vilka sena
re också få tjänstgöra som rökrum 
samt slutligen 16 rum till uthyrning. 

Bakom huvudbyggnaden finnes 
uppförd en samlingssal med estrad 
och läktare, rymmande tillsammans 
300 personer. Denna lokal användes 
för de mest olika ändamål: politiska, 
sociala, vetenskapliga och religiösa 
sammankomster och föredrag, var
jämte den tjänstgör som utställnings
lokal för arbeten av kvinnliga konst
närer, holländskor och utlänningar. 

Klubben, som räknar c:a 600 med
lemmar, är synnerligen livaktig. 

Blodtrycket. 

D:r Emanuel Schmack vid univer
sitetet i Strassburg har vetenskap
ligt klarlagt, att en kyss icke bety
der detsamma för en kvinna som för 
en man. 

En kvinna, säger d:r Schmack med 
tydlig förvåning och livligt ogillande, 
kan kyssa nästan vad som hälst, en 

hund, en katt, en häst, en syster, 
tant, -ja, t. o. m. sin svarmor. ® 
hon har ett blodtryck på 100, st# 

detta aldrig högre än till ll^ ^ 
vid den mest "passionerade" kyss o 

skänker bort. ,i 
För mannen är saken betyd ig ^ 

varligare. Han kysser över 
huvud 

taget endast, när hans känsla yerH 
gen är med i spelet. Redan vi 
svala kyss, som beledsagar hans 

tiga hälsning "God middag, »in 

ling", springer biodtryek^t U13P el-
100 till .130, och när ömhetsbe^y^ 

sen är ömmare till 140- j„g. 
förekommande kyssprocedur, 

ger den nitiske vetenskap^™1 

tyder sålunda en ganska svar 

ning för det manliga hJärt* " vist. 
Naturen har tydligen han ,^e. 

när den i mannens sinne ne ^ 
Lägenhet för ömhetsbetyg^ 

tanter och avärmödrar! 

Rekommendera 

Kvinnornas Tid> 
till Edra Vånner-

Offentliga nöjen. 

S t o r a  T e a t e i  n  
31 Varje afton kl. 8: 

Bohême. 
• j 30 • Billighetsmatiné. 

s8Bdag Uadäeen. 

k0r Varje afton kl. 8 :  

Oardanell och hans upptåg på landet 
Herr u"ul 

1 30 Billighetsföreställning : 
S0Bdagfästningen fallek. 

jjya Teatern. 
Varje afton kl. 8 : 

Fabrikstösen. 
^:ii;glietsmatiné gives Annandag Jul. 

^^UÏÏsTféâtern. 
lördag och söndag kl. 7 och 9, 

övriga dagar kl. 8: 

Hemslavinnor. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: 
en PIGA bland pigor. 

Tisdag premiär : 
SKEPPAREGATAN 40. 

'Sjen zälla inköps- = 
källan ao s 

S K O D O N  J  
är absolut 

Skomagasin 
I Jûmçsç. âî %eL 9t7d 

in 

Hanäsl&ompaniet 
Drottninggatan 42 

TELEFON 15379 

GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER I 

HMD S HAR och VANTAR 

TEATER. 
STORA TEATERN. 

Bohême. 
Stora Teatern måtte ha ingått nå

got förbund med Fortuna under den
na säsong, A^ad den än upptar lyc
kas det, vilket program den än väl
jer drar det publik. 

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

Ä/^tapissbrT^V^ 
ÎW , DETALJ 

ö.  Harang.  SI .  1  tr .  

IN-IABS 
Färdigsydda lämp

liga Julklappar. 

1 uccims Bohême utgjorde intet un
dantag från denna lyckliga regel. Det 
ar nu åtskilliga år sedan Bohêmeflu 
gan började grassera bland invånarna 
i var goda stad såsom etwas noch nie 
dagewesenes i musik. När den nu 
återkommer är den kanske något min
dre märkvärdig, men i stället så myc
ket mera bekant. Många av dess me
lodier falla så att säga lätt i öronen 
— och det är just den sortens melo
dier publiken vill höra om och om 
igen. 

Och dessutom — det finns ett dess
utom denna gång. Stora Teatern ha
de fått hr Martin Öhman tillbaka! 
Efter framgångarna därute natur
ligtvis större, glansfullare än någon
sin. Somliga anse att han .sjöng lika 
vackert och glansfullt innan han for 
ut. men det är folk som inte förstå 
en utlanssuccès' förmåga att omska
pa en konstnär. Huru som helst nju
ter nu salongen i fulla drag återse
endets glädje. Vad som blir över 
sedan hr Öhman fått sin anpart av 
begeistringen fördelas kanske mindre 
ymnigt men lika uppriktigt mellan 
fröken Inga Peters, fru Signe Ek
löf och hrr Åby och Zetterman. 

Eran att ha varit ett evenemang 
har det övergått till en fordran att 
få njuta en fullödig operakväll på 
Göteborgs lyriska teater. Med den 
orkester, ensemble och arbetsglädje 
Stora Teatern i detta nu förfogar över 
ser ldet ut som om Göteborg på ett all
varligt och betryggande sätt skulle 
lyckas förverkliga även denna djärva 
musikaliska dröm. 

-—e. 

?•£ 

ATE. NT 

Varje husmoder 

b ö r  t i l l  s i t t  b a k  
uteslutande använda 

G ö t e b o r g s  

H n g k u c i r n s  

Patentmjöl 
ty då erhållen hon 
d e t  b ä s t a  

PRYD EDERT HEM 
TILL JULEN 

med 

bästa och lättaste handarbete. 

Sidenskärmar och Skärmslommar 

Jämte alla iHlbehör för lampskärmar. 

Vårt modellorvaS är synnerligen rikhaltigt ocb di vi på egna 

verkstäder tillverka såväl stommar »om skärmar äro vi i tillfUW 
«ppfyü« de största anspråk. 

Beställningar emottagas. — Låga priser. 

A.-B. Ferd. Lundquist & Co. 

Blandat. 

Göteborgs stads statistiska kontor 
har utdelat ersättningar oöh premier 
för ett antal godkända, ett helt år 
omfattande ordentligt förda hushålls
böcker. 

Bland de sålunda utmärkta finns 
märkligt nog inte en enda husmoder 
utan endast husfäder. 

Antingen går det betänkligt utför 
med husmödrarnes duglighet eller 
också förhåller det sig i den här hi
storien som i en av Frigga Carlbergs 
roliga berättelser ur livet — en he
dersgåva för en stor barnkull skulle 
utdelas och den som fick mottaga 
densamma var — fadern. 

« 

Den muhammedanske mannen har 
rätt att äga fyra hustrur, och när 
han tröttnar på någon av dem, kan 
han göra sig kvitt henne genom att 
tre gånger upprepa den enkla for
meln: "Jag skiljer dig från mig". 

Men om han som äkta man är si 
och så, är han å andra sidan tydli
gen en mycket god son. En av hans 
trossatser lyder så: "Paradiset är vid 
moderns fötter". 

Må han anses rehabiliterad! 

I detta sammanhang kan jag inte 
underlåta att uttala en liten undran 
rörande kvinnans förnuft, när det 
gäller mannens klädedräkt. Trots 
det att var och en vet, hur varmt vi 
mån äro klädda och hur ogynnsamt 
i detta avseende kvinnans dräkt stäl
ler sig, så inträffar det alltför ofta, 
att välmenta hustrur och mödrar 
pälsa på de manliga medlemmarna av 
familjen mera, än dessa själva önska. 
Lärare — inte minst gymnastiklä
rare — äro förtvivlade, när de se 
pojkarna komma till skolan som tjoc
ka bylten, formligen insvepta i trö
jor och halsdukar. Mödrarna ävlas 
om att rusta sina söner så, när de 
skicka dem till skolan. Döttrarna är 
det inte sa kinkigt- med. De gå ofta 
i tunna bomullsbyxor under den 
ävenledes tunna klänningen hela vin
tern och frysa, så att de äro stela i 
hela kroppen. Och det rör inte möd
rarnas hjärta ett grand, tycks det. 
När vi sedan bli män i staten, då är 
det våra hustrur, som fortsätta detta 
älskvärda nit. Om vi slutade upp 
med att gräla om förnuft och icke 
förnuft och i stället sökte låta det för
nuft, som är människans, både man
nens och kvinnans arvedel, få litet 
övertag över känslosamheten, så 
skulle vi säkert kunna göra en del 
ändringar både i den enes klädedräkt 
och den andres, så att den på ömse 
håll bättre återspeglade det mänskli
ga förnuftet. Och det vore inte så 
litet värt. A. B. 

Klädedräkten 
och förnuftet. 

En ärad insändare har tillställt oss 
ett inlägg i frågan "Återspeglar man
nens klädedräkt hans förnuft". Den
na diskussion är emellertid avslutad 
och bör därför icke rivas upp igen, 
men vi vilja gärna återgiva den in
sända artikelns slut, vilket synes in
nehålla åtskilligt som . en kvinnlig 
läsekrets bör känna sig manad att 
ägna en stunds eftertanke. 

Nyttiga 

Julpresenter! 

Färglådor, Målarskrin, 

Kolorérböcker, Staffli, 

SkissböcKer, Modellér-

massa, Diamantglim

mer, Självlysande färg 

o c h  Verktyg, Penslar 

Oscar Bäcksini A.-B. 
52 ÖSTRA HAMNGATAN 52 
Kungsportsplatsen (Centralen) 

32 Kungsgatan Skeppsbron 3 
24 Vasagatan Olskroksgatan 3 

Mim 

Drick M Begär 
afifid aflfid 

3ames Lundgren eCs 
Göteborg 

Sverige^ sfö'rsfa och förnåmäfa 
théfirma. 

OBJ! VARNAS foR EFTERAPmNGAR.! OBSl 

Hennes bästa 
roll. 

Klockan hade redan slagit 12, när 
Else Sylwan, den nya stjärnan vid 
Stadsteatern, inträdde i sin lilla tysta 
våning. 

Premiären hade varit en lysande 
framgång, den största hon hittills 
upplevat. Den praktfulla blomster
skörden i hennes famn vittnade högt 
om segern. Hon kände sig också 
lycklig — lycklig, men trött efter 
den utståndna själsspänningen. 

Sedan hon tänt upp i sin vackra 
dubblett, ställde hon alla blommorna 
i en stor kruka med vatten. En enda 
bukett av mörkröda rosor lösgjorde 
hon försiktigt oeih ömt och bar in i 
sitt sovrum. 

Hans bukett! — Härlig som han 
själv! tänkte hon varmt. Mannen 
över alla! Den ende som hos henne 
väckt den stora kärleken. 

Hon kastade en blick på klockan 
och log. Snart skulle han ringa och 
säga sitt sedvanliga godnatt i tele
fonen. 

Telefonen stod på det lilla marmor
bordet bredvid sängen. När hon om 
kvällarna hörde hans låga varma röst 
tyckte hon sig känna, hur beskyd
dande och stark hans kärlek var. Den 
slöt liksom en fästning av trofasthet 
och tillgivenhet omkring henne. Han 
var undret i hennes liv. Mannen som 
trott på henne —• inflytandet som ba
nat henne väg — makten för vilken 
alla böjde sig, men som hon ensam 
böjde, emedan han älskade henne! 

Hon tryckte en av de röda rosorna 

O m ty c K ta  J u l k l a ppar  
Våra egna omtyckta tillverkningar av : Damunder-
Kläder, BarnunderKläder, Babyutstyrslar, 
MorgonrocKar, Pyjamas, 
för Damer, Herrar o. Barn 
FörKläden 

Stora 
Sorteringar av 

T ricotunderKläder 
för Damer och Barn 

DuKtyger, HandduKar, NäsduKar, 
DuKar, SängöverKast, SpetsduKar, 

ÄKta TeneriffaduKar m. m. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

mot sina läppar, drog som vanligt 
sitt väckarur, klädde av sig och tog 
ett rollhäfte. 

Efter tröttheten nyss hade en säll
sam oro kommit över henne. Dröjde 
inte hans ringning ovanligt länge? 
Från hennes port, dit han i kväll som 
alltid numera följt henne, fortsatte 
han med bilen direkt hem. Endast 
några minuters väg. Eller var ner
vositeten blott reaktionen efter det 
stora slaget? 

Eör att förströ sig tände hon en av 
de små indiska cigarretter, hon en 
gån^- fått av honom. Den doftade så 
behagligt, aromatiskt milt och sött. 
När hon rökt den smala tingesten till 
hälvten föll plötsligt en del av glöd
knoppen ned på mattan bredvid sän
gen. Hon följde den med 'blicken 
för att övertyga sig om att den skulle 
slockna av sig själv. Men det tog 
rundlig tid. Hon skulle just böja 
sig ned och släcka glöden, då hon 
häjdade sig genomisad av fasa, 

Under den långa sängkappan såg 
hon en stor grov hand ljudlöst stic
kas fram. Sedan den med pekfingret 
hastigt och försiktigt släckt den glö
dande gnistan drogs den lika hastigt 
och ljudlöst tillbaka in under sängen. 

Hon trodde att hon dog. Hela 
kroppen liksom förkolnade och smalt 
bort. 

Det låg någon under hennes säng! 
Det var ej skräck utan vanvett hon 

kände. 
Ensam, avskild från allt och alla 

låg hon här instängd med en bandit. 
•—-Vad skulle hon göra! 
— Vad! Vad! tänkte hon i döds

ångest. Skulle hon ropa till honom 
och tigga om sitt liv. Låta honom 
taga allt, smycken, pänningar, dyr-

Giv Edra gossar 
verktyg i julklapp 

Alla gossar intressera sig för verktyg och de 
giva dem impulser till verksamhet, som är 
av stor fostrande betydelse. Vi föra ett stort 
urval av såväl lösa verktyg som kompl. lådor. 

A.-B. FRJENKEL & HEDENBERG 
Norra Hamiigatan 36—SS. Mitt emot Brunnsparken. 

Goethes sista 
kärlek. 

Ett hundraårsminne. 

Av 

BEATRICE ZADE. 

"N 
II. 

tted vilr se<^an kom under fund 
vat" v en och berömd man han 
aånl. ^ttade Ulrike von Levetzow 

^ ̂ för" S0nare' "v°ro vi redan myc-
skulle kUtl 

g°|d^ Yänner
1 för att jag 

förläKen nf na miS' blyg eller 
Goethe v 1 Sammans med honom. .. 

Kam"" T Sa<^an vänlig och älsk-
Yäl kund"1^ man' 6n Ung ^cka 

'^•ûnerhef6 tl',WaS 1 han's sallskaP> 

liv% intresse T T ̂  8tt 

! ̂ erhåll« i"1 a t vad han Pa 

blom ' ° ^emonstrera-
' s^enar) stjärnor och 

En gång skänkte Goethe sin unga 
vän "Wilhelm Meisters Wander
jahre", vilken bok just då kom ut i 
ny, fullständig upplaga. När Ulri
ke började läsa romanen, förstod 
hon, att den utgjorde fortsättning av 
en föregående, och bad Goethe att 
få även denna. I)å svarade han: 

"Ja, du har rätt, min flicka, men 
första delen lämpar sig just icke för 
dig. Jag vill i stället berätta inne

hållet för dig." 
Många, många timmar av sin dyr

bara tid använde nu Goethe till att 
inviga Ulrike i "Wilhelm Meisters 
Lehrjahre". Med rätta beklagade 
hon längre fram, att hon icke genast 
antecknat vad han berättade. Den 
bok han givit henne bevarade hon i 
alla fall sorgfälligt hela livet ige

nom . 
När Goethe i slutet av augusti 

lämnade Marienbad, skildes han med 
saknad från sin unga väninna. Nä
sta sommar — 1822 —• träffades de 
emellertid åter. Fran den 19 juni i ill 
den 24 juli bodde Goethe då i det 
Brösigk'iska hemmet och sällskapade 
åter dagligen med Ulrike v. Devet-
zow. Hennes båda yngre systrar, 

Amalie och Berta, hade nu också 
kommit tillbaka från Strassburg och 
tillvunno sig likaledes den gamle 
diktarens tillgivenhet. Men Ulrike 
var och förblev hans förklarade 
gunstling, som han vid varje tillfälle 
utmärkte framför de andra, fastän 
hon icke som den fjortonåriga Berta 
delade hans stora intresse för minera
logi. Badgästernas antal var detta 
år betydligt större, och Goethes be
kantskapskrets utvidgades dagligen. 
Många framstående män uppehöllo 
sig just då i Marienbad, bl. a. den 
kände botanikern greve Sternberg 
och svensken Berzelius. Det var na
turligtvis allas åstundan att lära kän
na den berömde Goethe. Man träng
de sig på honom bittida och sent, så 
att han ofta tröttnade på umgänges
livet och vägrade att se några nya 
ansikten. Ej sällan försökte man då 
genom Ulrike v. Levetzow utverka 
ett sammanträffande med honom, 
och om hon förmåddes att fälla en 
förbön, lyckades det alltid. Goethe 
frågade endast om hon skulle tycka 
om det och beviljade utan vidare 
hennes anhållan. Dagligen smög hon 
sig fastare in i hans hjärta. Ibland 

brukade han säga till hennes mor el
ler mormor, att han önskade sig en 
son till för att kunna gifta bort ho
nom med Ulrike. Att han emellertid 
redan nu kände mer än faderlig till
givenhet för den unga skönheten, be
visas av dikten "Äolsharfen", som 
skrevs strax efter skilsmässan 1822. 
Den har formen av en dialog mellan 
tvänne älskande. Som symbol för sin 
längtan efter Ulrika liknar diktaren 
henne vid Iris, regnbågen, som icke 
kan gripas eller fasthållas. 

Vad som året förut endast varit 
ett angenämt tidsfördriv har nu bli
vit djup känsla och allvarlig sym
pati. Ulrikes blomstrande skönhet 
och älskliga, naturliga väsen syntes 
honom ej mer enbart som uttryck för 
barnslig mottaglighet och graciös 
skälmskhet, utan en fin och stark 
personlighet i sin första knoppning 
strålar emot honom ur umgänget 
med henne. Sedan åratal tillbaka 
hade ingen kvinna gjort ett så djupt 
intryck på honom. Han älskade 
henne helt visst redan, ehuru tills 
vidare utan tanke på att någonsin 
få kalla henne sin egen. 

Under vinterns lopp levde minnet 

av Ulrika med oförändrad tydlighet 
kvar i hans själ. Ja, hans längtan 
efter henne stegrades. Till svar på 
hennes nyårsbrev försäkrade han, att 
"den kärleksfulle fadern alltid 
tänkte på sin trofasta och vackra 
dotter och säkert räknade på ett åter
seende under sommarmånaderna. En 
svår sjukdom i februari 1823 gjorde 
också en ny brunnskur nödvändi
gare än någonsin. 

I slutet av juni reste Goethe åter 
till Marienbad, dit Levetzows kommo 
en vecka senare. Denna gång bod
de de mitt emot varandra, nämligen 
Goethe i huset "Die goldene Traube", 
vilket förenades med den Brösigk'ska 
byggnaden genom en stor, vacker 
terrass. Där träffades man dagligen, 
antingen en famille eller i större säll
skap. Marienbad var det året särde
les livligt besökt. Många förnäma 
och furstliga personer hörde till bad
gästerna, bl. a. storhertig Carl Au
gust av Saxen-Weimar, Goethes gyn
nare och förtrogne vän. Även stor
hertigens bostad befann sig vid den 
omnämnda terrassen, och tillika med 
sina uppvaktande herrar slöt han sig 
genast till det Brösigk'ska hemmets 

intima vänkrets. Ett muntert säll
skapsliv vidtog nu. Konserter, ba
ler, utfärder, skämt och upptåg hör
de till ordningen för dagen. De vack
ra fröknarna von Levetzow utgjorde 
därvid det högaristokratiska socie-
tetslivets medelpunkt. Goethe sam
manträffade nu återigen dagligen 
med Ulrike von Levetzow under flere 
veckors tid. Han såg henne glad och 
uppsluppen deltaga ii förströelserna, 
såg henne firad och eftersökt och 
iakttog med hemlig tillfredsställelse 
att hon dock alltid förblev densamma, 
naturlig, enkel och söt. Nu slog 
emellertid lidelsens flamma på all
var upp i hans bröst. Det tycktes 
honom ej längre nog att äga Ulrikes 
vänskap och tillgivenhet — nu läng
tade han efter hennes kärlek. Han 
glömde åldersskillnaden, glömde, att 
han själv var sjuttiofyra och Ulrike 
endast nitton år gammal och började 
drömma om att få kalla henne sin 
egen. Storhertig Carl August blev 
hans förtrogne och erbjöd sig att gö
ra en förfrågan hos fru von Levet
zow. Det ovanliga, det äventyrliga 
tilltalade ju alltid Carl August, och 
dessutom uppskattade han Goethe 



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

f ö r  J u l e n !  
stort urval moderna mönster i 

D U K A R, 

K  U D D A R ,  

&  L Ö P A R E  

samt i 

Hallands-, Delsbo- och Ble-
kingesöm, Konstvävnader, 

handhamrad metall. 

Sv. Hemslöjds & Handarbetsaffär 
Drottninggatan 31 

M. /Björkander. 

Gör ett besök! Vägen lönar sig! 
I Charkuteriaffären Boyes Bazar 8 

(V itfeldtsplatsen) 
köper ni förstklassiga charkuterivaror, 
salt och rökt lax, ål, Norells bordsmör, 
andra prima smörkvalitéer, margarin, ost 
och konserver, det välkända Långedrags-
brödet och andra brödsorter. Goda smör
gåsar till billiga priser. Varor emottagas 
till rökning. Billiga priser. Caféer och 
matserveringar hög rabatt. Tel. 9271. 
Varorna hemsändas. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män sä köp 

S P I S B R Ö D  
från 

Göteborgs Ångbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

Sänd Eder  

TVÄTT 
till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443. 
Omsorgsfullt arbete. «» Snabb leverans 

l/arje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan* Göteborg. 

Nu inkommet stort urval av vackra Ylletyger» Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, Hvita Väf-
nader, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahmans Trieotunderklä-
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, Filtar, Sticktäcken. Prima Ylle- oeh. Bomullsgarner. 

B I L L I G A  P R I S E R .  

BRÄUTIGAMS KONDITORI 
REKOMMENDERAS 

barheter, allt hon ägde, blott han sko
nade henne! 

Hon halvsatt i sängen, orörlig, med 
stela, vidöppna ögon. Hennes tänder 
skallrade så att hon måste sätta tun
gan emellan dem för att det ej skulle 
höras. 

—- 0, Magnus, ropade hon förtviv
lat inom sig, vad skall jag göra! Hon 
ville icke dö! Vilket ögonblick som 
helst kunde ju ägaren till den stora 
grova, smutsiga förbrytarhanden 
krypa fram och . .. Ett litet skrik 
skulle ej höras i detta stora hus! ... 

En signal ljöd genom rummet. Hon 
tyckte sig höra att, mannen under 
sängen spratt till av förskräckelse. 

Hon stirrade i vild ångest på tele
fonen och grep vanmäktig luren. 

Nu, tänkte hon, nu gäller det! 
En plan stod blixtsnabbt klar för 

henne. Magnus fick tro vad han ville. 
Här gällde det att spela — och spela 
väl! Inte en skälvning på stämman, 
inte ett ord fick förråda att hon höll 
på att förgås av fruktan. 

— Godafton, hörde hon hans röst, 
lugn, låg, dämpad. 

—• Godafton, svarade hon igen. 
Hennes stämma lät som en flöjtton, 
ett glädjekvitter. 

Hon hörde icke mera vad han sade. 

Hon tänkte sig endast in i sin roll, 
svarade på inbillade frågor med im
proviserade svar. Och hon fortsatte: 

— Slarver, är du hemkommen först 
nu! — Försök inte! När jag gick 
förbi din dörr för en stund sedan 
ringde jag, men då var gunstig herrn 
inte hemma. — Nej, för Guds skull 
kom inte upp nu mitt i natten! Jag 
ligger redan och är dessutom så för
skräckligt isömnig, att jag inte kan 
hålla mig vaken många minuter till. 
—• Ja, i morgon kväll kunna vi ju 
säga. Hur har du det annars? —• 
Nej, vad säger du, så synd! Ditt 
vackra dyrbara cigarrfodral! När 
hände detta? — I förrgår redan! Det 
var ju en oersättlig förlust! Med en 
sådan briljantinfattning var det väl 
värt tusentals kronor? —- Å det var 
hemskt! — Men du, jag kommer att 
tänka på en sak. Cigarrfodralet kan
ske inte alls är försvunnet. Minns 
du inte att vi stodo odh lekte med det 
i tamburen när jag var nere dos dig 
i förrgår kväll, och att du retade mig 
med att jag inte på två år skulle 
kunna spela in vad det var värt. Och 
nu minns jag tydligt att jag på skämt 
ryckte det ifrån dig — kommer du 
inte ihåg det? — och gömde det i 
pälsmudden. Om du sedan inte kan 
erinra dig att du fick det tillbaka 
ligger det kvar där. Vore jag bara 
inte så sömnig kunde jag ju gå ut i 
tamburen och titta efter. — Ja, be 
riktigt vackert då! — Så ja! Vänta 
nu ett ögonblick då, jså skall jag 
springa ut odh se efter... 

Hon lade ned mikrofonen. Kall
svetten sköljde över hennes kropp, 
varje lem darrade. Genomisad av 
skräck satte hon ned fötterna på gol
vet. I varje sekund tyckte hon sig 
känna hur den stora groVa handen 
sträcktes fram för att gripa om hen
nes ben och rycka omkull henne. 

Nu stod hon upprätt. Hon hutt
rade till som om hon frusit, svepte 
nattdräkten omkring sig och tvinga-

b I I 
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P R E S E N T K O R T  

A.--B. CARL JOHNSSON, Kungstorget 

de sig med en oerhörd viljeansträng
ning att gå med små stadiga steg 
tvärsöver rummet. Hennes rygg 
kändes stel som om den betäckts av 
en isskorpa. Hon inbillade sig höra 
någon hasa sig fram bakom henne —• 
att ett vapen lyftes — att en rå, vild
sint blick triumferande slukade 
henne. 

Hon tände upp i det yttre rummet 
och kom halvt medvetslös ut i tambu
ren. Gick direkt till klädhyllan, 
svepte pälsrocken omkring sig och 
störtade mot tamburdörren. 

På detta ögonblick hängde allt. 
Skulle hon hinna att låsa upp rigeln 
nedanför patentlåset, öppna, smälla 
igen dörren och låsa den nedre rigeln 
utifrån igen. 

Hennes händer skälvde som i fros
sa. Nyckelaxet satt som fastätet, ri-
gelns slag föreföllo henne genljuda i 
hela huset. Äntligen stod hon utan
för. Hon nästan föll mot dörren, 
tänderna skallrade häftigt mot var
andra, händerna darrade så våldsamt 
att hon knappast kunde få in nyckeln 
i 'hålet. I samma ögonblick som nyc
keln vreds om utanför såg hon en 
skugga kastas mot glaset och kände 
ett häftigt grepp i låsvredet därini-
från. 

I ett språng var hon vid dörren 
bredvid. Med pekfingret oavbrutet 
tryckt mot den elektriska knappen 
bultade hon så hårt hon förmådde 
med den andra handen. 

Några minuter senare funno de av 
oväsendet uppväckta hyresgästerna 
den unga berömda skådespelerskan 
Else Sylwan ligga avsvimmad i för
stugan strax bredvid sin dörr. 

* 

Det blev en händelserik natt för 
det hus vari skådespelerskan bodde. 
Den skyndsamt underrättade polisen 
gjorde i hennes våning en fin, men 
ingalunda riskfri fångst av en länge 
efterspanad, förrymd och farlig 
straffånge. Vapen och en mängd 
tillhyggen i hans ägo förrådde hans 
ohyggliga avsikter. 

På morgonen var Elses första tan
ke att sätta sig i förbindelse med 
Magnus Oarr. Hans röst lät märk
värdigt sträv och upprörd. Han ha
de tillbragt en sömnlös natt, marte-
rad av svartsjukans alla kval. Den 
fråga till vilken han ständigt åter
vände var, med vem Else Sylwan 
trodde sig ha talat under nattens te
lefonsamtal. Själv hade han icke 
förstått ett ord av det hela. 

I några få drag klargjorde hon 

M O R S  
allra mest omtyckta 
julklapp blir utan 
tvivel en varm och 

vacker 

M orgonrock 
II 

Som alltid, erbjuda 
vi för julen ett extra 
stort sortiment så
dana och finnas nu 

i prislägen från 

1575 

HERM. MEETHS A.-B 

vsoS£s«î M ö b l e p  

Gripsholms gamla modeller 
såväl som moderna tillverkas. Provmöbler 
finnas. Fotografier sändas. 

L. J. LARSSONS SNICKERIAFFÄR 
Telef. 106. Mariefred. 

Härliga sjöresor och bilturer. 

Underkläder, VäsL^' agar v O 
Kuddar TabletÄ, 
ker, Leksaker m. Siden'. 

situationen. Hon berättade hur hon 
funnit det vara enda utsikten till 
räddning att bibringa inbrottstjuven 
den uppfattningen att hon samtalade 
med någon, som bodde i huset, och 
som skulle kunnat tillkallas genom 
ett rop, hur hon improviserat försvin
nandet av cigarrfodralet för att få 
en anledning att gå ut i tamburen, 
och hur hon slutligen anlagt en lätt 
och skämtsam ton för att invagga 
lyssnaren i fullkomlig säkerhet. 

Hennes bragd höjdes nästa dag till 
skyarna i tidningarna. Hon hade 
själv för intervjuaren karaktäriserat 
nattens händelse som sin svåraste 
roll. Malicen påstod att det också 
var den bästa. Ty den inbragte hen
ne Magnus !Carr, millionären, som ef
ter denna natt förstod att det icke 
är gott för kvinnan att vara allena. 

Tora Ramm. 

Inför Barnens Högtid. 

När julen nu stundar med alla sina 
fäster och gåvor, tänk då också på 
att alla barn icke äro lika lyckligt 
lottade! Avstå något för att bereda 
dessa lottlösa små en glädje! Sär
skilt bedja vi eder att ha i minne de 
små sjuka barnen på Göteborgs Barn
sjukhus. Många av dem sakna för
äldrar och många härstamma från 
mycket fattiga hem. När på julaf
tonen de andra barnen få gåvor av 
sin pappa och mamma vänta dessa 
små förgäves att någon också skall 
komma till deras lilla bädd. 

Bliv deras jultomte! Genom en 
för julen lämplig gåva, godsaker eller 
pängar kan ni fröjda ett barnasinne. 
Det gläder sig åt så litet oöh minns 
så länge. Låt edra egna lyckliga 
barn få sprida den rätta julglädjen 
i ett sådant barns hjärta! 

Gåvorna mottagas tacksamt av 
Syster Mattis på Göteborgs Barn
sjukhus, Änggården. 

rvuuuar, labletter / 
ker, Leksaker m. m —> iiden R"Uk5. 

Depôten för  Äkta  c  

TeL 12655 D*ungssat-58, i f 
Petsaf 

___^sENTKORx Ppet lu 

Använd Edra le"d^T^r ^ 
ë tunclef taf^f der tilUT> 

M^skriVnin: 

och StenogrJ 

REMINGTON INSTIT., 
H» >tî 

» öppet O t m—8 „ „ 
|_klas! eller privat. Tel 422, 

Armhanfls- ÜP 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

T y g e r ,  F i l t a r ,  
Regnkappor, Linnevaror, Strandkoftor 
utsäljes billigt direkt från lager. 

S. Ericsons Klädeslager 
Kungsgat. 32,1 tr. Hörn. av Magasinsg. 

OBS. T Nya adressen. 

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

KOL VED 

C. N. ANDERSSON 
Tel. 27 80, 6972, 10849. Göteborg. 

Hotell & pen_• , 

Clara  Johansson  

Rikstel. C««?«* 
AUnMdîfij. 

K Ö P  

EDRA 

J U L B Ö C K E R  
bundna och oskurna exemplar i 

Göteborgs Central-Antikvariat 
HVITFELTSPLATSEN 7. Te|. 17w' 

De Fuiastelubiiarje 
och de Vackraste Dockorna finnesi 

B E R T A  F R I E D L Ä N D E R S  

LEKSAKSUTSTÄLLNINQ 
Vasagatan 24 Te[ m 

Dessutom stor sortering av Husgeråds-

saker, Papperskorgar, Sykorgar, Tor», 

korgar, Korgstolar, Dörrmattor m m 

Göteborgs Idun 

har haft glädjen att 'mottaga det för
sta verket i sitt bibliotek. Det är 
Hartelius bokhandel, som skänkt för
eningen det utomordentligt värde
fulla uppslagsverket Nordisk Famil
jebok, inbundet i halvfranska 'band. 
Tack vare denna storartade-gåva är 
det alltså med ett för en läsesal oum
bärligt orienterande verk föreningen 
grundlägger sin blivande och såsom 
vi få hoppas även i fortsättningen 
lika gedigna boksamling. 

så högt, att han väl knappast kunde 
föreställa sig möjligheten av ett av
slag. Goethe själv levde som i ett 
rus. Han kände sig friskare, lyck
ligare, gladare än på många, många 
år och bekände .skämtsamt för vän
nen Zelter, att han "tagit tjänst hos 
ett mycket vackert barn". 

Denna gång stannade Levetzows 
icke så länge som vanligt i Marien
bad, utan begåvo sig i medio av au
gusti till Karlsbad. Innan dess torde 
Carl August ha yppat sin väns önsk
ningar för Ulrikes mor. Denna tog 
först storhertigens förslag som ett 
gott skämt och menade, att Goethe 
säkerligen minst av allt tänkte på ett 
nytt giftermål. Men då Carl August 
försäkrade motsatsen och började fö
respegla henne, att Ulrike som 
Goethes hustru skulle bli den för
nämsta damen vid hovet i Weimar, 
ja, då han lovade att där inreda ett 
hus åt familjen Levetzow och ge Ul
rike en stor änkepension, ifall hon, 
som ju mänskligt att döma sannolikt 
komme att överleva Goethe, då insåg 
fru v. Levetzow slutligen, att det var 
fråga om allvar, och förklarade sig 

beredd att tala med sin dotter om sa
ken. 

Förvånad lyssnade Ulrike till sin 
mors ord. Hon kände ännu föga 
världen och var främmande för var
je beräkning. Den gamle diktaren 
tyckte hon visserligen mycket bra 
om, precis som om han varit hennes 
morfar, men tanken att gifta sig med 
honom föreföll henne fullkomligt ab
surd. Först frågade hon likväl om 
fru von Levetzow önskade detta gif
termål. Forts. 

»c 

Kom ihåg 
att Ni 

Verner Magnusson 

Kött= & Fläskaffär 

Bazar Alliance 42—43. Tel. 106 28 

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

Hrla JVIjölfc 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

BREVLÅDA. 
Observatör. Nej, Ni misstar Er 

visst icke ! Kvinnornas Tidning k 
verkligen i dessa dagar firat minnet 
av en tvåårig tillvaro, fastän julbråd
skan omöjliggjort en offentlig hug-
fästelse. Det gläder oss emellertid 
ofantligt, att Ni funnit att "barnet" 
börjat få tänder. Yi hoppas dock 
att det inte bara skall bli huggtänder, 
utan även småningom visdomständer, 
ehuru ju dessa, som bekant, komna 
allra sist. I övrigt hjärtligt tack för 
den goda hågkomsten! 

Medborgaranda. Ja, en god sådan 
vilja vi gärna uppmuntra — men en 
brackig — nej! 

Ada L—g, Karlstad. Vi ha fram
fört Er beundran för artikelförfatta
ren ifråga, som rodnade av glädje 

över det vackra omdömet. 

Jultidningar: 

Jul-Blommor, 
utgiven till förmån för Svenska Ty
pografförbundets Invalid- och tuber
kulosfonder. Bidrag av Knut Stan-
genberg, Carl Larson i By, K. G. 
Ossiannilsson, Elf Norrbo, S. A. 
Duse, Gustaf Johansson, G. Heden
vind-Eriksson, Sven Jacob Westberg, 
Axel Bäckman m. fl. -—• Såsom bi
laga medföljer tärningsspelet: "Med 
Döderhultarn på världsomsegling i 
flygmaskin till Blå Jungfrun". Spe
let, som är tryckt i 2 färger, är un-

till Julskinkan 

Sportkostymer från Kr. 19:-

Bluskostymer „ „ 22:-

Kavajkostymer „ „ 35:-

GOSSPYJAMAS - GOSSTRUMPOR 

GOSSUNDERKLÄDER 

4* 

Iii 

.X. D * ^ PV 
GÖTEBORGS UNOLEUK-MAOASIN 

PETECL5, FHANZEN 1 

KUNG5POaT5PL .T TÏL:H3°SfcjJMOggg 

äter 

Svenska Makaroner 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

F I S K T O R G E T .  

derhållande odh roligt samt konst
närligt tecknat. Pris kr. 1,50. 

Halls förlag, Jönköping: 
Under Juldagar. Innehåll: "öd

mjukhet går före ära". Av Anna 
Öländer. — "Bönhörelse". Av Anna 
Cederström. — "Vägens kurvor". Av 
Herman Westerberg. — "Tre vita 

rosor". Av Vit Ljung. — "Tack
offret". Av Ufo. -—- "Andligt liv 
och andlig död". Av O. Hallesby. 
— "Det största av allt". Av Pru-
dus. — "Frid på jorden". Av Anna 
Carlsdotter. 

Pris kr. 1,25. Rekvireras direkt 
från förlaget. 

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

hos 

N. L. Blomberg 
TRÄGÅRDSHALLEN. Tel. 72 25. 

A. Ellwén 
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

OBS!. Prima varor. Billiga priser. 
Redbar behandling. 

Ett HusiRinstrumBiit 
' ä r  a l l t i d  e n  I I  I I K L A t  ' '  
välkommen " 

i Välsorterat lager till billig'aste P 

S ö d e r m a n s  

MUSIKAFFÄR.^ 
Västra Hamngatan 34-

Telefon 3«37 

» Violiner, Violinl^\%eW\ 
/ e a r ,  S t r ä n g a r  0 ^ n e r > ^ 1 ' )  
Ouitarrer, Mandolin^ ̂ 

, tor, Flöjter, „ ! 
Munspel, Mustk P 0dM 

> Skivor samt Klfs ,n- { 
moderna 
m, m. /<ru . 

Ärade Damer! 
Lämpligaste JulKlapp 

för en herre är: 

. nWILKEHÅTT 
15:50 och 9:— 

N:o 5i. 3:dje arg. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

» sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

23 December 1923. 

Utkommer varje söndag. 
Utgivare och redaktör: INGEBORG DAHLLÖF. För annons- och ekonomiavdelningen: EDITH RICKBERG. 

Redaktion och expedition: Vallgatan 27, Göteborg. Tel. 18070. 

~ßjtertryck tillätes gärna om "Kvin
nornas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 

Utlandskrönika i sammandrag. 
Våga. Av Ruth Bogren. 
Julen. Av Signe Granström. 
Ett julminne. Av Crayon. 
Vardagsmänniskor och söndagsmän» 

niskor. Av Marie Louise Ingeman. 
Vid Juletid. Av Gerda Höök-Nilsson. 
Var förlägga vi vår framtid? Av * * * 
"Pennskaft." Av .Ragna Peters. 
Reducerat värde. Av Margareta Heijkel. 

En upplevelse. 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —. 1lz år Kr. 3: 50. 1U år Kr. 2: —. 

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

UtlandsKröniha 
i sammandrag. 
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Den tyska fullständiga underkas
telsen under Frankrike illustreras av 
de öppna försök tyska riksregeringen 
under de senaste dagarne gjort för 
att uppnå direkta förhandlingar i 
•första hand med Frankrike, som ju 
har den utslagsgivande rösten, men 
även med Belgien. 

Det franska svaret, i vilket den 
belgiska regeringen lydigt instäm
mer, är något hovsammare i tonen än 
vad tidigare varit brukligt, men nå
got verkligt, tillmötesgående spåras 
icke däri. Frankrike vill icke disku
tera de för Tyskland viktigaste frå
gorna, nämligen de som röra de oc
kuperade områdenas administrativa 
wi ekonomiska organisation. Här 
"kall den fransk-belgiska myndighe-
frn alltjämt upprätthållas. Ska-
deståndsfrågan får lika litet 'beröras 
~~ den är och förblir skadestånds-
Wmissionens ensak. Slutligen får 

tyska regeringen en ny påmin-
®l>e om sin underlåtenhetssynd att 
lcke tillåta de allierade makterna 
Ijtt återupptaga militärkontrollen i 

yskland. På en enda punkt är 
rankrike benäget till en intresserad 
011versation — en tysk-fransk över-

T ommelse> som skall underlätta 
rankrikes arbete att i ekonomiskt 
åseende tillgodogöra sig de som 

Pai]t tagna tyska områdena. Här 
återigen det tyska intresset mini

aalt. 

hå r)611 ^Ske ^kskanslärn förebådar 
JCa tlder och vädjar till det tyska 

är t'^i 0^erv'lj». Vad som planeras 

äkatt ^Un^a Pålagor i form av 
er på dem som ännu äga något 

införandet av längre ar-^'jyskland, 

'•,sWläl?tane,aiU'!eri"gaVäe''"S" 

ielE t6th°Wn;»S. 
av (7 7k- s°m man med hjälp 

att ; ^aPi^al försöker bilda 
kredit fre^a tyska näringslivet 

jj ' Ska11 komma, till stånd. 

'''ka på 7rfia'- •'jvsmerlelslånet i' Ame-
eiQ°t jj miljoner -dollars torde där-
s'°nens ° ̂  ^ skadeståndskommis-

^fordP1.rtStand ri3ran<le de härför 
'ga. tyska hypoteken. 

.  * r a n k r i w  i - ,  
väl dP„ t '""'er dyrtid och 

I England upptages det allmänna 
intresset av det politiska triangelpro
blem som uppstått genom det senaste 
valet. Såväl de konservativa som 
arbetarepartiet beklaga, att det libe
rala partiet, vilket syntes dömt till 
förintelse, genom valet fått nytt liv, 
varigenom England i stället för två 
starka partier fått tre svagare. Man 
tycker icke om det liberala partiet 
som, ehuru det svagaste, genom sin 
ställning mellan de båda andra stör
re partierna får den utslagsgivande 
rösten i parlamentet och för sitt stöd 
åt ettdera av dem kan begära ett 
långt gående hänsynstagande till de 
liberala önskningarne. 

En kraftmätning mellan det kon
servativa regeringspartiet och arbe
tarepartiet kan icke undgås så snart 
parlamentet öppnats. Det sistnämn
da partiet kommer att föreslå ett 
misstroendevotum mot regeringen och 
erhåller ,'detta stöd hos liberalerna 
faller regeringen. Sedan stå två 
möjligheter öppna. Egentligen 'bör 
regeringsbildandet överlämnas till 
parlamentets näst starkaste parti, i 
detta fall arbetarne, eller också kun
na de konservativa tillförsäkra libe
ralerna sitt stöd och dessa, som då 
få erforderlig majoritet, bliva rege
ringsdugliga. Det finnes inom det 
konservativa lägret en stark opinion 
för den sistnämnda utvägen, varige
nom landet skulle slippa ifrån den av 
högern fruktade socialistregeringen. 
Det kan synas underligt, att man hy
ser en så stor ängslan för att se 
arbetarepartiet vid makten, då det ju 
i parlamentet kommer att stå inför 
en övermäktig borgerlig majoritet, 
som med lätthet kan hålla det i 
schack. Orsaken är att man på 
högerhåll, tydligen med rätta, räknar 
med, att en arbetareregering of ördröj-
ligen skulle framlägga ett program, 
som skulle upptaga kapitalskatt på 
de stora förmögenheterna, ett för
statligande av banker, gruvor och 
järnvägar, kostsamma åtgärder till 
arbetslöshetens avskaffande, pensio
ner åt änkor o. s. v. Detta program 
skulle givetvis stöta på motstånd bå
de hos högern och liberalerna och 
förkastas av parlamentets borgerliga 
majoritet. Socialistregeringens saga 
skulle därigenom vara all, men par
tiets mål vara vunnet. Regeringen 
skulle gå till omedelbar upplösning 
av parlamentet och vädja till folket 
i val. Dess ställning skulle med 
hänsyn till väljarne vara utomor
dentligt stark därigenom att den 
kunde peka på sitt vittgående folk
liga reformprogram, vilket torde öva 
en stark lockelse på massorna och på 
den kvinnliga väljarekåren, vilken 
ännu icke hunnit uppdela sig på de 
olika partierna och, opolitiskt skolad 
som den är, lätt följer det parti, av 
vars politik den kan vänta största 
personliga fördel. Arbetarepartiet 
räknar med att, om händelserna ut
veckla sig på detta sätt, vid nyval 
till parlamentet återkomma dit med 
absolut majoritet och kunna leda lan
dets öden socialistiskt utan hänsyns
tagande till den borgerliga minori

teten. 

Det slutliga utfallet av den pågå
ende politiska kampen i England blir 
av avgörande betydelse icke blott för 
det brittiska imperiet självt utan för 

världen i dess helhet. 

V fi G Hl 
Våga, uåga och du vinner 

allt uad livet för dig döljer, 

uåga söka och du finner 

strand som tuiulets våg ej sköljer. 

Kämpa orädd heta strider, 

kämpa, uåga och du glider 

hän på tidens orosströmmar 

trygg i ljusa segerdrömmar! 

Var dig själu om så du uågar, 

du som skådat euigheten, 

uar dig själv när fram du tågar 

hand i hand med mänskligheten ! 

Vän, o våga såsom ingen 

söka själen uti tingen, 

rena uärden djupt i dyn. 

Sök hos uarje broder ljuset, 
skatter dolda under gruset, 

sök hos stjärnorna i skyn. 

Ser du, broder, Ljuset flammar 

i din inre, tysta värld! 

ljus som från HHfader stammar, 

målet för din pilgrimsfärd. 

När au smärtorna du renad 

bliuer med ditt Ljus förenad 

skola gåtorna förklaras, 

dolda uärldar uppenbaras. 

Våga, uåga och du skriuer 

uti skrift som flammor bliuer 

och sin glans åt uärlden giuer 

och som ej förblekna kan 

sagan om en själ som funnit 

uad ui alla sökt, — som uunnit 

uad blott djärva andar uann; 

kraft att lyfta mänskligheten, 

makt att pejla euigheten. 

Därför, flamma! gudalåga — — — 

därför, kämpe, eu igt oåga! 

RUTH BOGREN. 

(Eftertryck förbjudes). 

J U L E N  
Vår största och minnesrikaste högtid 

Av S I G N E  G R A N S T R Ö M .  

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

Konungen av Grekland har av gre
kiska nationalförsamlingen uppma
nats att vistas utomlands medan den
samma avgör frågan, om landet skall 
fortfara att vara monarki eller över
gå till republik. 

Föreliggande nummer 
distribueras något för tidigt, detta 
för att expedieringen icke skall kom
ma mitt upp i postens värsta jul-
brådska. Det finns givetvis ingen 
människa som har tid att läsa en tid
ning så här dagarne före jul, men man 
kan ju lägga den åt sidan, tills jul
lugnet faller över hemmet. 

Strödda tankar. 

Ingen människa har blivit så be
dragen av någon som av sig själv. 

Lord Greville. 

Att fordra tystlåtenhet är icke 
medlet att erhålla den. 

J. W. v. Goethe. 

* 

Människorna avsky varandra allt
för ofta, emedan de icke känna var
andra. 

Silvio Pellieo. 

* 

De, som bli tvingade, hata såsom 
vore de slavar; men de, som bli över
tygade, äro tacksamma som trogna 
vänner. 

X e n o f o n .  

Julen är hemmets vackraste och 
minnesrikaste fest. Den tänder lju
va förväntningar i unga sinnen och 
vållar en myckenhet av materiella 
omsorger och bestyr hos de äldre, 
särskilt husmödrarne, men kommer 
oss alla till mötes med något rikt och 
varmt, hemkänslor och minnen öm
som glada, ömsom vemodiga. 

Såsom julen nu är kristenhetens 
förnämsta högtid utgjorde den även 
tinder den gråa forntiden en helig tid, 
vintersolståndets. Ljuset brottades 
med mörkret, och när solen ur det 
djupaste vintermörkret bröt fram för 
att återvinna herraväldet över natu
rens slumrande krafter, anställdes 
offerfester för de gudomligheter, som 
hos de olika folken representerade 
fruktbarheten och årsväxten . Julen 
har under olika namn firats så gott 
som överallt, samt under former och 
bruk, som visat en slående likhet 
skilda folkslag och länder emellan. 
Judarnas "tempelinvigningsfest", 
grekernas "chronia", romarnas "sa
turnalia" och vår midvinterfest, "jo-
lahlot" alla, höllos de vid ungefär 
samma tidpunkt, direkt eüer indirekt 
till solens ära, och alla för den åter-
uppvaknande växtligheten. Hos oss 
var det Frej eller Frö, som rådde över 
regn, solsken och all jordisk välsig
nelse, och honom anropade man vid 
midvinterfesten om frid, god gröda 
och alla goda håvor. At Frö offra
des djur, vanligen en galt, han tänk
tes nämligen åka i en vagn förspänd 
med galten Gyllenborste. 

Med kristendomens utbredande för
lorade julen småningom sin ursprung
liga karaktär och blev slutligen om
vandlad till kristenhetens förnämsta 
högtid, firad till minne av Jesu fö
delse. Den verkliga tidpunkten för 
denna händelse kände man ej. Dagen 
för det jordiska ljusets förnyelse er
bjöd en andlig motbild av djup och 
vacker innebörd, och i mitten av 
fjärde århundradet enades den väster
ländska kyrkan om att helga vinter
solståndets sista dag, den 25 decem
ber, till minnet av frälsarens födelse, 
och sedermera antogs detta bruk även 
av den österländska kyrkan. Valet 
av denna dag var mycket klokt, ty 
de hedniska folkens sol- och frukt
barhetsfester inföllo samtidigt, och 
det var för kyrkan av mycken fördel, 
att den hedniska och den kristna hög
tiden förknippades och kunde uppgå 
i varandra. En stor del av de pläg-
seder och traditioner, som voro för
bundna med de hedniska festerna, 
införlivades nu med den kristna hög
tiden, andra återigen, som alltför illa 
lämpade sig att döpas och omklädas, 
sökte man däremot att avskaffa. 
Medvetet eller omedvetet inlade man 
småningom i de hedniska plägseder-
na en ny betydelse, och hedniskt och 
kristet blev slutligen så oupplösligt 
sammanväxt, att det ofta är vansk
ligt avgöra om en åldrig julsed eller 

tradition haft ena eller andra upp
rinnelsen, om den ursprungligen hört 
hemma i det gamla Svithiod, i Hellas, 
Rom eller Judaland. 

I vårt land underlättades kristen
domens införande ganska väsentligt 
därigenom, att firandet av Jesu fö
delse i det närmaste sammanföll med 
julblotet, och det hedniska och krist
na julfirandet smalt alltmera tillsam
mans. Kyrkan hade visserligen här 
som annorstädes sökt utrota åtskilli
ga av de hedniska festbruken, men 
då denna kamp i det hela visade sig 
fruktlös, följde hon även här den klo
kare taktiken att lämpligen omdana 
och omstöpa de hedniska religions-
bruken samt gav åt många av de 
hedniska plägsederna en ny inne
börd. Den urgamla hedniska seden 
att under julnatten sova i julhalmen, 
skulle sålunda symbolisera Jesusbar-
nets första viloläger, krubban i Bet-
lehemsstallet. Den svängande stjär
nan — efter all sannolikhet en sinne
bild av solen — som trettondag jul 
av stjärngossar >bars omkring, beteck
nade nu Betlehemsstjärnan för att en
dast nämna ett par exempel. I fler
talet av våra- jultraditioner och jul
seder spåras sålunda ursprungligen 
hedniska föreställningar och bruk, 
och många bland dem från främman
de och vitt skilda kulturer, varibland 
icke så få påförts oss i och med kri
stendomen. Så t. ex. härleda sig jul
klappar, karnevalsupptågen med jul
bock och även trettondagens stjärn
gossar från de fornromerska saturna-
lierna. 

Söker man den yttersta utgångs
punkten för våra förfäders jul, skym
tar man bakom Asareligionens ljus-
och glädjefest spridda dunkla och 
dystra drag av en ännu äldre slags 
julhögtid, en fest för mörkret och de 
döda. Hos våra hedniska stamfrän-
der i sydligare länder återfinnas 
ävenledes spår av en liknande fest. 

"Julen erbjuder en förunderlig sär
ställning", säger den danske kultur
historikern Troels Lund. "En fest, 
som århundraden igenom blivit firad 
på samma årstid, men av vitt skilda 
grunder, en fest, i vilken äldre ti
ders bruk ständigt utan synnerlig 
anstöt upptagits i och vuxit samman 
med senare. Den nordiska julfesten 
utgör i dettta hänseende den märkli
gaste, rymligaste och mänskligaste 
av alla fester. Den omsluter mer och 
mindre tydligt i sig mänsklighetens 
hittillsvarande utveckling, med dess 
långa vandring från fruktan till 
hopp, från mörkrädsla till tro på lju
sets makter, till tindrande tro på 
midnattsstjärnan över krubban i Bet-
lehem." 

Julen är sålunda en högtid, till vil
ken alla tiders och folks tro och tra
dition lämnat stoff. En underbar och 
vördnadsvärd högtid, vars urgamla 
bruk och sedvänjor giva oss svaga 
skymtar in i avlägsna tidsåldrar, dit 

anska som den belgiska 

^Qdska, K^CraS lägre på de ut-
rserna, 
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