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Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
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åter för att marteras av fruktan ocli 
fasa. 

Under tiden riktar sig demonens 
växande hat mot Frankenstein. Han 
dödar den ene efter den andre av 
dennes bästa vänner, hans hustru un
der själva bröllopsnatten, hans bror 
-— alla so,m Frankenstein älskar. 

Till sist beslutar den olycklige ve
tenskapsmannen att utsläcka det liv 
han själv tänt och börjar jakten ef
ter demonen, som narrar honom med 
sig mot norden, ständigt nordligare 
till de arktiska regioner, där den 
eviga snön härskar. Här omkommer 
Frankenstein och demonen tar sitt 
eget liv. 

Fru Shelley's roman har trots sina 
litterära brister gjort så starkt in
tryck, bitit sig så fast i minnet, att 
namnet "Frankenstein" kommit att 
utgöra beteckningen för en skapelse, 
Som blir den skapandes överman och 
olycka. Nyligen undrades sålunda 
i en av våra större tidningar, om in-
industrialismen -med sin kamp mel
lan arbetsgivare och arbetare samt 
övriga farliga konfliktämnen icke 
var en sådan "Frankenstein". Kri
get kan sägas hava blivit en Fran
kenstein för mänskligheten. Neger-
frågan hotar att bliva en "Franken
stein" för Förenta staterna o. s. v. 

Men i fru Shelley's dröm kan och 
bör helt säkert läggas e.n annan me
ning. I)et är lätt att därur utläsa 
en i förklädnad given varning till 
drömmerskan och för övrigt till varje 
människa, att icke låta sin lägre na
tur få övermakt över den högre, att 
icke genom ett orent tankeliv bygga 
upp sin inre personlighet till en 
"Frankenstein". 

Den gamla slappa tron att "vi äro 
sådana vi äro", att vår karaktär en 
gång för alla är given, förkastas av 
den modärna psykologien, vars åsik-

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. 

ter på detta område fullständigt sam
manfalla med dem, som återfinnas 
inom Österns uråldriga själsveten
skap. 

Karaktären utvecklas i överens-
stämmelse med människans önsknin
gar och tankar! Valet står henne 
fritt. Hon kan genom att binda 
fantasien, intelligensen, önskningar
ne vid sin lägre natur på tankens väg 
inom sig skapa en makt, som tar väl
det över henne och visserligen fri
kostigt tillgodoser hennes behov av 
lägre njutningar och nöjen, men också 
kommer hennes i smutsen släpade 
högre natur att våndas av avsky, 
självförakt och samvetskval. 

Hur ofta se vi icke en "Franken
stein" hos människor! Hos brotts
lingar, men även hos personer, vilka, 
i sig själva goda och värda kärlek 
liksom hjälten i fru Shelleys roman, 
ligga under för någon öppen eller 
hemlig last, som går förödande ut 
över dem själva och deras liv, över 
deras hem, deras käraste, men som 
de trots allt detta, trots sin egen 
förtvivlan icke äga kraft att lösslita 
sig från. Yi kunna i detta samman
hang tänka på dryckenskap, morfi-
nism, sedeslöshet o. a. En "Fran
kenstein" är för handen hos en och 
var, som bär på någon hemlig vank 
och svaghet, inför vilka hans högre 
jag blyges och vilka han känner som 
ett hinder :för andligt framåtskri
dande. 

En karaktär förbättras, fullkom
nas, så lär den modärna psykologien 
och Österns själsvetenskap icke ge
nom våldsamma medel, icke genom 
kamp och viljeansträngningar. Man 
sår fröet till karaktärsförbättringen 
med en innerlig, religiöst betonad 
önskan därom, och man förverkligar 
den genom sina längtande, rena tan
kar. Låga begär svälter man till 
döds genom att neka dem varje tan
ke, svagheter och lyten i karaktären 
utplånar man genom att tänka'pä och 
åstunda ägandet av de motsatta dyg
derna. 

Metoden synes otroligt lätt-och den 
är lätt. Själva svårigheten ligger i 
att åstadkomma en sann och levan
de önskan om karaktärsförbättring. 
Man måste ofta börja med att önska, 
att en sådan önskan skall uppstå in
om en. Men även en så anspråkslös 
början duger! 

VAR VITA VECKA 
p å g å r  n u  o c h  u t s ä l j e s  
VÄVNADER,  HANDDUKAR,  DUKAR,  
SERVIETTER m.  m .  oe rhö r t  b i l l i g t  
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Stilla stunder. 
Det finnes helt säkert många slag 

av stilla stunder utom dem som 
skildrats i Kvinnornas Tidning. De
ras värde ligger i vad man vinner 
genom att hänge sig åt dem. Me
ningen är ju att antingen sinnet eller 
själen skall lugnas och stärkas av 
dem. 

Jag brukade ofta låta mina elever, 
då halva lektionstimmen gått, få sig 
en stilla stund. Jag började med 2 
minuter, 'satt med klockan i handen, 
såg ut över klassen och njöt av bar
nens iver att vara alldeles stilla och 
tysta. 

Alla klasser tyckte om den stilla 
stunden och den var som ett kylan
de omslag efter dåligt lärda läxor, 
tillrättavisningar, frågor och svar-
om mångahanda ting och efter de få 
minuterna återvände vi till undervis
ningen, lugna, mer harmoniska och 
vänligare. Barnens tankar kopplades 
av från spänningen att kunna svara 
rätt, och om jag glömde vår tysta 
stund påminde de mig om den. 

Detta var ju endast en yttre still
het och kan till sina verkningar .ej 
jämföras med den stillhet i vilken 
själen växer "söm lotusblomman på 
den lugna, lagunen". 

Det förefaller som om tystnad vo
re ett okänt ord för vår tid och som 
om ingen visste att det inte finns 
något som så ödelägger all spänstig-
het och energi som prat. 

Man skall ha mera krafter och 
hälsa än man vet vad man skall göra 
av för att ödsla bort dem i ord och 
åter. ord. Hur välgörande skulle inte 
självuppfostran till en kvarts eller 
halvtimmes absolut tystnad åtföljd 
av djupa tankar över tillvaron verka 
på både själ och kropp. 

Men inga "stämningar", ingen "sen
timentalitet" eller veklig slapphet! 
Den tystnaden bara skadar. Och 
snarkningen i en stol eller tillslöan-
det vid eftermiddagskaffet under det 
man följer cigarrettrökens virvlar 
ger heller ingen styrka åt själen. 

Nej, det fordras övning för att 
koncentrera tanken och längtan att 
förstå sig själv för att tänka över sitt 
eget inre tillstånd. Var och en är en 
värld för sig där han har obegrän
sad makt att verkställa det som hans 
vilja eller hans begär dikterar. Och 
det är genom den stilla stunden som 
vi komma till klarhet om vart vi 
styra vår kurs. 

.Tag minns en liten 10-åring som 
brukade ha en stilla stund med sin 
mamma var dag. En sommardag då 
de sutto i trädgården frågade jag 
henne vad hon tänkt på. Hon pe
kade på en prästkrage och sade: "På 
den där". "Varför just på den? Det 
finnes ju så många andra blommor 
kring dig". "Därför att jag tycker 
den är finast och vackrast". 

Hennes svar slog mig som tillfyl
lestgörande. Om vi under vårt jäk
tande liv toge oss en stilla stund i 
fullkomlig avskildhet från andra och 
tänkte, mediterade över det finaste 
oeli vackraste inom oss själva eller 
hos andra skulle vi inte då få se be
sannade en vis mans ord, som säger, 
att "det vi tänka på det bli vi"? 

A. B—n. 

Ceendet. 
Av BEDA WILLNER. 

Det skrevs härförliden i "Kv. T.", 
att göteborgaren 1er mindre än an
dra svenskar. 

Avsikten med nedanstående arti
kel är icke att utreda nämnda för
hållande utan endast att dröja vid 
leendet i och för sig samt också nå
got vid en del andra mimiska ut-
tiyck i människoansiktet. 

Vi, såväl som romanförfattarne, 
tro oss läsa en hel del i människor
nas ögon. — "Hennes ögon strålade 
av lycka" — "glimmade av hat" — 
"voro bräddade med sorg" — "han 
läste kärlek i hennes ögon". O. -s. v. 

Förhållandet är emellertid, att 
ögongloben är fullständigt uttrycks
lös! Vad som gör blicken "talande" 
är ansiktets muskelrörelser och sär
skilt rörelserna hos de ögonen om
givande partierna. Den blick vi mö
ta ur hålen på en ansiktsmask ut
trycker ingenting, även om novell-
och romanförfattarne försäkra mot
satsen. 

Det är icke ögat utan ansiktet, 
som är själens spegel! Muskelsyste
met, som ligger dolt under ansikts-
liuden, är i utomordentlig grad ut
vecklat och står genom ett lika ut
vecklat nervsystem i förbindelse med 
hjärnan. Våra sinnesrörelser, våra 
känslor reflekteras i våra ansikts
drag, där de kunna läsas av andra. 
Befallningen om offentliggörandet 
av vad som utspelar sig i vår själ 
utgår från hjärnan och överföres av 
nerverna till ansiktets invecklade 
muskelmaskineri, som genast träder 
i verksamhet och tydligare, än vad 
ord skulle kunna göra det, berättar 
om vår förvåning, vår misstro, vår 
glädje, vår sorg, vår sympati, vår av

sky, vårt mod, vår fruktan o. s. v. 
Ju rikare och skönare själslivet är 

dess mera växlande o.ch fängslande 
är ansiktsuttrycket. Ju torftigare 
och grövre själslivet, dess färre an-
siktsskiftningar och dess fulare de
ras art. 

Ett av själens mest subtila, mest 
sanna mimiska uttryck är leendet. 
Vildar kunna icke le endast grina 
och skratta. Okultiverade männi
skor liksom råa naturer sakna även 
förmågan att le. 

Vitrums FEI1R0L | 
är det kraftigast aptitgivande och mest stiir- || 
kände av alla moderna organiska järnpreparat. EE 
Synnerligen lättsmält fördrages det av den öm- = 
tåligaste mage. Vid blodbrist och svaghet av == 
största verkan. Dess angenäma smak gör att =E 
det med lätthet tages av såväl barn som vuxna. = 
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Anna  Edst rands  V i tvarua f fä r  
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Människan kan med viljan behär
ska ansiktsuttrycket. Mer eller min
dre. Hon kan icke blott hindra sina 
anletsdrag att återspegla vad hon 
känner, hon kan också få dem att 
ljuga, tvinga dem att uttrycka vad 
hon icke känner. En skarp psyko
logisk blick skiljer dock lätt mellan 
vad som här är falskt och äkta. 

Att kunna behärska sitt ansikts
uttryck, att hindra det att förråda 
känslolivet är en både nyttig och 
nödvändig konst och fullt juste, så 
framt den icke överskrider gränsen 
till lögnens och bedrägeriets område. 

Till slut må anföras en av veten
skapsmän nyligen gjord egendomlig 
upptäckt, nämligen att en växelver
kan synes äga rum mellan ansikts
uttrycket och själslivet. Själslivet 
återspeglas i ansiktsuttrycket, men 
det sistnämnda, framkallat medels 
en viljeakt, påverkar också själsli
vet. Drag ner mungipona och ni 
skall känna en impuls till vresighet. 
Le ett vackert och vänligt leende och 
ni skall erfara en ljusning i ert sinne! 

Det är vetenskapligt fastslaget, 
minns det! Pröva själv saken och 
ni skall få den be'styrkt på ett över
raskande sätt! 

KOL VCD 
COKES 

C. N. ANDERSSON 
Tel. 2780, 6972, 10849. Göteborg. 

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. 

BREVLÅDA. 
E—n M- - //, Malmö. Eu nj-fJ • 

tävlan är i antågande inom aärai^ 

tiden. Insänt förslag ej riktigt länm 
ligt. 

Th e B—k. Er skrivelse har in. 
t resserat oss mycket, och särskilt för 
ett par punkter däri, som framlagda 
från detta håll förefalla oss som rena' 
mysteriet, vore vi Eder verkligt tack
samma för uppgivande av fullstän
dig adress för ytterligare meddelan
den. , 

Majken S—dt. Det är ju Tegnér. 
Rena avskriften! I manuskript år 
1825 hade vi mottagit den knäbö-
jande. «_ fi 

Husmoder. "Påhittet" är icke vårt. 
Men vi ha framlagt frågan i hopp 
om att intresserade husmödrar genom 
inlägg skulle bidraga att gestalta 
lösningen av denna ofrånkomliga 
fråga på ett för alla parter ekono
miskt och socialt förnuftigt sätt. Ty
värr synes denna lösning ännu vara 
fjärran. 

Aqv. Post festum. 

Fru S. T—r m. fl. I fråga om 
ungdoms- och barnlektyr kan Ni med 
fullt, förtroende hänvända Eder till 
Lindblads förlag, Uppsala, och Stina 

Quint, Stockholm. 

Klockare. För att kunna söka 
klockarebefattning måste man för-! 
hava k. m:t,s tillstånd! 

HrlaJVIjölfe 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 - " 

glans och Matthias Grün njöt av att 
betrakta henne. 

Den unga frun tvingade sig där
under att icke vidare se åt bordet 
näst intill. Om hon gjort det, hade 
hon snart kommit underfund med, 
att hennes slutledning varit felak
tig. 

Så snart Julie Wieiner märkte, 
att ungraren började sysselsätta sig 
med sin bordsdam, slutade hon upp 
med att kokettera för Henry, som ej 
visat sig vidare road, och vände sig 
till hela bordsällskapet med sina pi
kanta kvickheter. Van der Borgk 
såg sig uttråkad omkring och rikta
de blicken mot alla bord inom syn
håll för att finna sin fru. Slutligen 
vände han ,sig halvt om, och upp
täckte henne mellan utlänningen och 
den långe medicinaren. 

Det förargade honom att han omöj
ligt kunde förbli i den ställningen. 
Det var någonting hos Elisabeth i 
dag, som, hur uppsluppen och glad 
hon än föreföll, förvånade och oroa
de. honom. Det låg en hård glans 
i hennes ögon, som han ej sett där 
förr, och någonting nytt och främ
mande i hennes lörelser och röst. 

Äntligen reste man sig från bordet. 
I den närliggande salen, som man 
nu gjort fri från estrad, teaterdeko
rationer och stolar, spelades upp till 
dans. Elisabeth dansade blott några 
få valstakter med sin ungrare, som 
var mycket kortare än hon själv, och 
de blevo sedan stående bland åskå-
darne. Hon ville se sin man dansa 
med Julie. Hon hade alltid njutit 
av att se hur utmärkt bra de båda 
tillsammans utförde moderna danser. 
Särskilt hade hon beundrat Julies 
säkra grace och ungdomliga spän
stighet. Hon visste ej, att varje vin
ter denna tog danslektioner för en av 
balettens förnämsta dansöser och 
grundligt lärde sig varje ny slags 
dans. Van der Borgk fann sig alltid 
genast till rätta med varje ny rytm 
och alla olika sorters steg. 

Nu trodde Elisabeth sig veta, var
av denna harmoniska samstämmighet 
i dansen kom sig, och varför hennes 
man så intensivt njöt av att dansa, 
vilket förut en smula förvånat henne. 

Paret, han sydlänningen, hon den 
fullödiga roccocodamen, väckte även 
denna gång beundran, och man läm
nade dem större plats för att bättre 

kunna utföra den nya dansen. Julie, 
som var i lätt champagnestämning, 
höll sig icke alldeles inom de före
skrivna linjerna, men hennes friare 
hållning och rörelser överskredo lik
väl ej den goda smakens råmärken. 

Men Elisabeth hatade plötsligen 
den lilla smidiga gestalten, hatade 
detta djärva, vitglänsade huvud, och 
denna, för henne hittills obekanta 
känsla blossade upp inom henne med 
sådan våldsamhet, att hon kände fy
sisk smärta därvid och såg flammor 
för ögonen. 

Just då stannade paret framför 
henne. Den varmblodige ungraren 
stod i n,:'>sta ögonblick bugande fram
för Julie, under det att van der 
Borgk såg sig omkring. Då han fick 
ögonen på sin fru» gick han glatt 
fram till henne och sade: 

— Kom, Li.! samt lade armen om 
hennes liv. 

Något inom henne kom henne att 
rygga tillbaka och stå alldeles orör
lig. Han studsade till, djupt sårad, 
samt sade skarpt: Sansa dig då, Eli
sabeth, och utan att draga tillbaka 
armen, förde han henne ut bland de 
dansande i en långsam vals, som hon 

så gärna annars brukade vilja dansa 
med honom. 

Under dansen såg han forskande 
på henne, och det slog honom, hut-
blek hon var. 

— Förlåt, men man ger akt, på 
oss! 

— Ja, jag vet, svarade hon, under 
det hon försökte bli herre över sig 
själv och förjaga sin förvirring och 
stelhet. Snart följde åskådarnes blic
kar hennes och hennes mans lugna 
rörelser med samma välbehag, som de 
nyss förut, följt Julie Wiesners vag
gande twostepssteg. 

Dansen var slut. — Mår du inte 
bra, Elisabeth? 

— Nej. 
— Vill du fara hem? 
— Ja, Henry, men låt det inte 

störa dig! Jag smyger mig helt 
omärkligt ner och ber Linke komma 
med bilen. Du kanske vid tillfälle 
vill framföra min ursäkt till fru Rö
mer. 

— Jag följer med dig. 
— Ack, nej, Henry, jag föredrar 

att. .. förlåt! . .. 
— Du föredrar att vara ensam? 

Ja, jag . . . mitt huvud .. . 

Han kände sig sårad, men dolde 
det under en artig liten bugning: 

— Alldeles som ni behagar, ma
dame! 

Han räckte henne armen och förde 
henne ner till garderoben, telefone
rade själv efter bilen och svepte om-
forgsfullt den stora filten om henne 
samt gav Linhe flera uppdrag till 
fru Ringler. 

— Kom snart tillbaka, jag stan
nar inte heller länge! 

— God natt, Elisabeth, han kyss
te henne på handen, sköt nu bra om 
dig! Så sökte han hennes ögon och 
tillade sakta: 

— Vad är det? 
Hon lade huvudet trött tillbaka, 

III. 

Van der Borgk kom från Övre 
Wallgatan, där affärslokalerna lågo, 
svängde genom den breda porten till 
Wiesnerska huset in i trädgården 
och följde stora vägen i riktning mot 
villan. Ett ljumt vårregn hade åter

fallit, och stora droppar föllo f»11 

de höga träden. 
Alldeles ofrivilligt blickade a , 

enligt sin vana de sista 
upp mot fönstret till Elisars raj 
fastän han kände att han ej »' 

få se henne där i dag. o 

Han hade slutat sitt arbete]pa-

get och avböjt en enträgen -o ^ 

av Franz att låta denne a 

ett par moderna visor, i vl a ^ 
var överförtjust, men vilka 
Borgk funnit alltför bizari ^ 

Han måste ha reda Pa v 
e 

var som fattades Elisabet , - ^ 

att tala ut, eljest-kunde 10"L^j0p» 
stilla, men lidelsefulla satt to* 

sig i de mest underliga a" • jdet 

Glatt och vänligt kom ^ (ill gli-
soliga rummet och gi( k ^ j jeu 
sabeth, som också i dag * ^ såg 

stora stolen under Pa m 

mycket blek ut. verska. 11111 

— God morgon, sj^ ktlig-
står di,t till? I 

_ Det visste jag. 
_ Vad visste du? (Forts.). 

"halmstao=-

N:o 7- 4: de årg. 

Blusen 
skall, för att kunnas 
tvättas om och om igen 
och cvuhck se fräsch ut. 

tvättas med 
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INNEHALL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Samtal om tiden. Jäkt. Av Marie Louise 

Ingeman. 

,Det viktiga.» Av Hedda Key-Ras-

mussen. 
Den olösta tjänarinnefrågan. Av Dixi. 

Teater. 
Göteborgs Sjukhem. Av —e. 
Äktenskapets blindskär. Edith Mac-

Millan. 
Silverslöjan. Roman av Ilse Leskien. 

UtlandshröniKa 
i sammandrag. 

Engelske premiärministern avgav 
den .12 febr. sin med spänd förvän
tan mtosedda programförklaring in
för underhuset. Deklarationen ver
kar i hög grad färglös, sådan den 
återgives i de telegrafiska referaten. 
Mm får vid genomläsandet ingen 
känsla av att Englands öden ledas 
av en verklig statsman eller ens av 
en 'kraftkarl". En redbar och väl
villig man, en patriot, en arbetsmyra, 
som kommer att göra sitt yttersta 
för att tjäna det egna landet och även 
en hel del för att försöka hyvsa upp 
det europeiska eländet; det är vad 
man tror sig se, men det finns in
genting som betygar att denne mans 
förmåga verkligen svarar mot den 
goda avsikten. 

MacDonald skildrade den utrikes
politiska ställningen rätt ljus. Ryss
land har erkänts av England, Frank
rike synes villigt att ge efter i 

?an, och en engelsk-fransk-
överenskommelse har träffats 

angående järnvägstransporterna till, 
rån och genom det av engelsmännen 
esatta Kölnområdet. Förhållandet 

J Frankrike är sålunda det allra 
ästa. Så snart de båda skadestånds-
TOmittéerna äro färdiga med sina 
re lingar är tiden inne för en all

män vänlig uppgörelse i fråga om 

g^a In^ernationella problem och tvi-
er, Även rustningarnas begrän-

,.an e, m^ste bli föremål för över-
l",UnSar- I slutet av sin utrikes-

j)on ^ a betraktelse uttalade Mac-
w ,a en varm förhoppning, att 
Jnernas Förbund gkaU se gm 

mp 
Vfixa °ch av folken allt 

a användas som domstol 
j10aella tvister. 

vad/ra^a 0m mr^espolitiken utlo-
tingsl-Premiärmiaistern stöd åt nä
sten Ve^ '''r minska arbetslös-
Pändé ^^^ristens avhjäl-
käu fanns intet som 

?ramiIetldhStlSli;t inSkg 1 arbetsP 

geliT detatten 

Sf;rPa ' ariD£en kritiserade hö-
• lets ledare Baldwin MacDo-

inter-

underhuset om 

ro-

re-

aaI|Js tro 

Is; 
förkl; 
^Isandé^f ^^mö^es8|åenidets världs 

le, 
arino- !'rma®a samt begärde en 

rilas lerb 1 r.yS^a frågan. Libera-
ar° inith fäste uppmärk-

^allenh re&eringens olagliga 
, m°^ ^ socialistiska 
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den engelska pressen en smula tungt 
för bröstet." Är detta den bjudande 
stämman hos en stormakt, som verk
ligen vill något och som är besluten 
att genomföra sin vilja?, 

Den franska pressen va# i första 
ögonblicket konsternerad. Man hade 
varit oerhört nervös inför den pro
gramförklaring den fruktade engel
ske arbetarehövdingen skulle avge 
och så — detta hjärtans snälla tal! 
De Iranska tidningarna hava genast 
blivit karskare i tonen — nej, Frank
rike kommer icke att ändra sin poli
tik mot Tyskland, kommer icke att 
slå av på sina krav! 

h örhållandena i Tyskland försäm
ras. Marken, som sedan någon tid 
synts stabiliserad, har åter börjat 
falla. Regeringen kan icke finna 
model att ersätta, Ruhrindustrien för 
dess skadeståndsleveranser till 
t1 rankrike och Belgien liksom ej häl
ler till den växande, överväldigande 
arbetslösheten, vilken redan omfat
tar 3—i miljoner arbetare. Allt 
hopp sättes till skadeståndskommit-
teernas blivande förslag till Tysk
lands finansiella räddning. Kommer 
icke hjälp i form av ett stort ut
ländskt lån och upprättandet av en 
tysk guldbank, synes statsbankrut-
ten oundviklig. 

Från Bayern komma rykten om 
en förestående fascistisk omvälvning. 
— Huvudpersonerna i den förra 
misslyckade kuppen Ludendorff och 
Hitler skola i dagarne rannsakas och 
dömas. Antalet av deras anhängare 
har under den senaste tiden ökats i 
oerhörd grad. 

Från skilda platser i de besatta 
områdena berättas om strider mellan 
separatister och den tyska ordnings
makten, varvid de förstnämnda sy
nas hava dragit det kortaste strået. 

Stort uppseende har väckts av in-
tervjuledes gjorda avslöjanden av 
Lloyd George rörande fredsarbetet i 
Versailles. Det icke blott för Tysk
land utan för hela Europa så ödes
digra beslutet om en 15-årig fransk 
ockupation av Rhenlandet fattades 
icke av samtliga representanter för 
ententemakterna utan av president 
Wilson o. Clemenceau. Lloyd George, 
som icke önskade ockupationen, var 
vid tillfället på besök i England och 
ställdes vid sin återkomst till Paris 
inför ett fullbordat faktum. Ita
liens representant, Orlando, har för
klarat, att icke häller han deltog i 
det ödesdigra beslutet. Lloyd Ge
orge har sedan förnekat själva in-
tervjuen, men i övrigt bekräftat 
uppgiften. Från franskt håll för
säkras, att Lloyd George farit med 
osanning. Han kände väl till pla
nerna på Rhenlandsockupationen och 
i den sammankomst, vid vilken Wil
son och Clemenceau slutgiltigt dryf
tade frågan var Lloyd George's sek

reterare närvarande. 
Intresset för Ryssland växer runt 

om i världen. Alla makter synas av 
ekonomiska skäl önska träda i vän
skaplig förbindelse med den eljes 
avskydda sovjetregeringen. 

I Ungern har bildats ett enhets
parti, bestående av bönder, borgare 
och intellektuella, vilket tagit hand 

om makten och landet. 
Förenta staterna ha fatt en olje

skandal. Mutor ha tagits av män i 

högt betrodd ställning. 
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Samtal om 
tiden. 

Av MARIE LOUISE INGEMAN. 

läkt. 

Efter, ett angenämt "five o'clock 
tea" hos en gemensam bekant stodo 
vi på Järntorget, min väninna och 
jag, och väntade en lämplig vagn. 

Det var mitt i brådskande mid
dagstid. Knuffande, trängande, 
halvspringande människor, bilar, 
kärror, spårvagnar, cyklar i alla 
riktningar! Vart blicken såg stän
digt samma panorama av febrila, 
nästan hektiska människor på rastlös 
färd med alla tillgängliga kommuni
kationsmedel. 

Vagn efter vagn passerade utan 
att vi lyckats kämpa oss till en plats. 

— Det blir ingen annan råd än att 
vi få ta en bil, sade slutligen min 
väninna otåligt. Detta är ju odräg
ligt! Även i hennes ansikte läste 
jag tidens ångest att inte hinna med. 

— Om vi skulle gå? föreslog jag 
försöksvis. Det går nästan lika fort. 

— Absolut inte! svarade hon. Jag 
måste hem i god tid till middagen. 
Innan jag gick hann jag ingenting 
bestämma, och nu stå de där och veta 
ingenting. Och dessutom komma 
barnen hem från skolan och skola ha 
hjälp med läxorna, innan de få gå 
ut. Och klockan 5 väntar jag en 
montör, som skulle draga in lednin
gen i den nya lampan i salongen. 
Och i morgon skola, vi ha stortvätt, 
som också skall ordnas med . . . ja, 
det är så mycket, så mycket att tän
ka på . . . Ack. kommer det inte snart 
en vagn! 

Hon jagade upp sig allt mer och 
mer och hade svårt att stå stilla. 
Hela gestalten skälvde av nervositet. 
Det föreföll mig som om hon plöts
ligt förvandlades inför mina ögon, 
som om ansiktet fått en mängd ryn
kor och uttryck, som jag ej sett där 
förut och den nyss under en ange
näm konversation intelligent och 
•muntert strålande blicken en hemsk 
brand. 

— Kära Jenny, sade jag lugnan
de, vi ha likväl stått här endast i 
nio minuter, och om vi tillbragt dem 
här eller där ändrar nog detta inte 
på något sätt världsförloppet. 

Det hörs att du är resande och 
friherrinna, sade hon med en liten 
skarp glimt i ögat. Men det är en 
annan sak med oss stackars slavar, 
som måste räcka till för allt möjligt 
under en fattig dag! 

— I den bemärkelse du nu menar 
kunna alla bli resande och friherr
innor, svarade jag saktmodigt. 

Hon såg på mig stort och mörkt. 
— Hur menar du? frågade hon 

med ett utmanande tonfall i stäm-

11 en, som de ändå inte komma med, 
lika litet som det är nödvändigt att 
du står här och oroar dig för vad du 
skall göra först när du kommer hem. 
Om de försynt väntade tills det blev 
deras tur, skulle de hinna precis lika 
fort, och om du inte ägnade midda
gen, barnens läxor, montören och 
tvätten en tanke i förväg skulle du 
vid hemkomsten reda upp alltsam
mans precis lika bra. 

— Sådant är nog lätt att säga, in
föll hon, men du anar inte... 

— Jo, jag anar precis, avbröt jag 
henne. Jag anar att du som de fle
sta, människor med stora hem dragit 
på dig en hel massa onödiga saker 
och omsorger, som fullkomligt sön
derhacka din dag; jag anar att du 
redan på morgonen, börjar tänka på 
allt arbete, som väntar dig, och att 
denna tanke sedan ligger över dig 

i i  Det viktiga. 
Av IIEDDA KEY-RASMUSSEN. 

i i  

T ett av Stockholms förstadssam
hällen, för några aftnar sedan, bän
kade vi oss så trevligt vi kunde, en 
skara barn och äldre i en anspråks
lös, gammalmodig liten skollokal, 
som nästan tycktes be ett: "förlåt 
mig, som är så liten!" Och vi träng
de ihop oss och förlä to så gärna. 

Vi voro inbjudna höra fru pastor
skan Höas tala om Gammalsvensk-
by och förväntningarna voro spända 
Dessa möttes av en liten, bruten 
kvinna, som stilla tog till orda, un
der det skioptikonbilderna giedo för
bi. Vilka oanade och oerhörda ting 
utsade ej den trötta, svaga stämman. 
Mer och mer häpen lyssnade jag till 
den klanglösa rösten — och de ödes-
märkta skickelserna ! — och jag må
ste fråga mig själv: vad fanns det 
för sammanhang mellan henne och 
dessa? De voro ju varandras abso
luta motståndare. Dessa hårda skic-
kelser och detta bräckliga människö-
käril? Varför slogs det inte sönder' 
Var det Slumpen? eller gåtan Gud. 
som G. Frenssen säger — eller de^ 

söm en mara hela dagen och gör dig | mänskliga lergodsets hållfasthet, 
obeslutsam och håglös för närmast ! trots allt? Men allt som skildringar-

aring synes falla 

man. 
— Jag menar att varje människa 

äger möjlighet att bibehålla sin ba
lans inför det ögonblick som är, sva
rade jag. Det är exempelvis inte 
nödvändigt för de där människorna 
därborta att nästan trampa ned var
andra för att storma just den vag

liggande uppgifter. Du arbetar kort 
sagt oändligt mycket mera i dina 
tankar än du gör i verkligheten, och 
detta uteslutande emedan du i likhet 
med flertalet tidens människor icke 
lärt dig balansera det ögonblick som 
är. Tänk på haren och snigeln! Den 
fabeln äger stor tillämplighet i våra 
dagar, då snabbheten står högre i 
kurs än någonsin och ändå, tack va
re sin planlöshet, aldrig hinner de 
mål, som den besinningsfulla idog
heten. 

Möjligen träffad av mina ord kän
de hon sig stött och frågaide spet
sigt: 

— Predikar dir? 

-— Nej, jag predikar inte alls, men 
jag tycker bara att det är ovärdigt 
att vi människor behandla det rika, 
sköna livet som en stor eldsvåda, 
varur vi i vår förvirring blott lyc
kas rädda — eldgaffeln. 

— Du menar med andra ord att 
vi ta det hela för hetsigt? 

— Jag menar, för att gripa ett 
närliggande exempel, att om du icke 
för en stund--sedan varit behärskad 
av tvångsföreställningen att du må
ste skynda dig och måste ta en vagn, 
utan i stället lugnt promenerat och 
under vägen njutit av den vackra 
vinterdagen så skulle du nu för län
gesedan lugn och harmonisk till sin
nes varit hemma. 

Hon hade plötsligt blivit upp
märksam. Hennes fina uttrycksfulla 
ansikte vändes mot mig i full för
ståelse. 

— Det är något i vad du säger, 
sade hon; och jag tror att det skulle 
hjälpa mig över många svåra stun
der,' om jag kunde tänka på detta 
sätt. Ty det var sant vad du sade 
om tröttheten på morgnarna, och det 
är sant att jag ofta oroar mig över 
ett arbete, som när jag väl griper 
mig an med det går mycket lättare 

na sk redo fram, blevo orsak och ver
kan tydliga. Minnet gömmer näm
ligen på många, hörda ord. Och 
plötsligt gled det rätta fram till min 
hjälp: "Livet är icke det viktiga, 
men det mod med vilket man möter 
det". 

Och det stillsamma talet blev, be-
rätterskan ovetande, till en oberäk
nad lovsång över modet — hennes 
mod. Först det lugna, visa tålamo
det som kan vänta — och därför så 
gott som bokstavligen lida allt — 
sedan det varmblodiga röda mod, 
som kan våga allt, och allra' störst: 
bara modet att ännu leva! 

Regelrätt goda sagorecept måste 
börja en saga så vackert. Så gjorde 
också denna. Då pastorskan Höas 
för ett tjugutal år sedan slog sig ner 
i Gammalsvenskby som lärarinnan 
Emma Skarstedt, var det till ett 
ovanligt vackert, blomstrande by
samhälle, i släkt med Skånes, hon 
kom. 

På vida, ändlösa fält, där byala
gets alla hjordar betade under en her
de, eller där flockar av gäss och an
kor vallades av en liten ljushårig 
gåsapåg, längs den lugna, djupa 

än jag trott. Men hur skall man 
kunna bli sådan? 

— Man börjar endast tänka i den 
riktningen, svarade jag. Och sedan 
går det för var dag allt bättre och 
bättre. 

En halvtom vagn körde in på spå
ret. När köen framför oss äntrat 
den fanns det slutligen blott en plats 
kvar, som erbjöds åt min väninna. 

Hon vände sig leende om och tog 
min arm. 

— Nej, vet du, sade hon, nu kän
ner jag mig så lugn, att jag tror att 
jag i stället går de få stegen hem. 

Dnjeper, vars flacka stränder punk
terades av pilträdsrader — där lågo 
de små välhållna, vitrappade låga en
våningshusen inonr trädgårdar — i 
rena kvadrater," genomskurna av två 
varandra korsande gator, kantade 
med akacior. 

En klarögd, fridfull liten idyll, i 
bländande vitt och grönt, med stork
bon på de höga taken,, invid den 
mäktiga flodens sorl, nerhukade i 
stepplandets gränslöst vida famn. 

Här tryckte de likt ripor mot mar
ken och byggde sitt bo, när Kata
rina II :s ukas 1781, som svar på de
ras klagomål över länsherrens, greve 
Stenbocks grymheter och till straff 
sände dem bort från det första hem
met vid Östersjön. På villande 
vandring mot liv eller död. Tolv
hundra drogo de ut och ett hundra 
kommo de fram den förste maj 1782! 

Men likafullt nekade de att be
blanda sig med de element av andra 
raser, som bjöds dem till kolonigran
nar. De voro och ha förblivit sam
ma lilla kärnfolk .a-v den milda, blå
ögda, allvarliga och högresta svenska 
typen. Med sina svenska namn och 
sitt svenska språk behöllo de sina 
urgamla svenska seder och läste sin 
tröst i psalmböcker från store Ca-
rolus' tid. De styrdes patriarkaliskt 
av sina byamän och kände ingen an
nan taxering än människovärdets. 
Hela deras liv gick i oavbruten följd 
kring de evigt oföränderliga livs
funktionerna: födelse — arbete —-
död — vars centrala samlingspunkt 
därigenom blev prästgården. Dit gick 
alla med allas bekymmer, önsknin
gar och behov — där fanns ju allti( 
bot. Ty därifrån skriver man hem 
till Sverige! Och från Sverige kom
mer den vackra kyrkan, det stor
slagna skolhuset, därifrån skickas 
kyrkklockorna, kyrkokärlen, altar
duken ja, vad allt skickade 
inte Gammelmor, när man bad 
Henne? 

På så sätt har skioptikonbandet 
rullat upp för våra fängslade blic
kar bild efter bild av samma hög
sommar i människornas liv ooh na
turens. 

Men med ett stannar det plötsligt. 
Av det, som följde, togs inga bil

der — det behövdes inte heller, jag 
åtminstone hade min lilla bild fär
dig ändå. 

Har någon sett en ung och nyss 
utsprungen trädgård med vit frukt
blom och späda, mjuka löv härjas 
rostbrun, som av eld, på en enda 
majnatt? Icke? Men jag har det. 
Och allhärjaren heter nordvästen. 
Och nordanifrån kom också dödsvin
den hit. Dess första kalla pust hette 
rekvisition av fäder, bröder och sö
ner till "Kriget". Av dem stupade 
många, några vände åter och två 
bland dem försvann i den namnlöse 
soldatens stora, okända grav. Men 
själva kriget är i alla fall så långt 
borta att inte ens dånet därav kan 
höras hit — de ha trettio mil till 
närmaste stad och tidningar. De ana 
ingenting ännu. Men utanför deras 
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lugna Hem löper tiden emellertid med 

rasande fart och händelserna ined 

den. Revolutionen bryter in — och 

de tvåbenta rovdjuren släppas ut ur 

sina burar och jagas ut över lands

bygden. De skola lära bönderna den 

nya världsordningen. En vacker 

dag stå de, sex siydken. i prästgårds-
trädgården och skola in för att leta 

efter vapen. 

Pastorskan har sett dem och fått 

upp alla på vinden att gömma sig. 

Men någon av barnen nämner dju

ren, de ha inte fått mat! Den äldste, 
en femtonåring, vill gå ner och fod

ra dem — då går modern med: "för 

att stå i dörren och vara till hands 

om han behöver henne." Där blir 

det också hon, som får släppa in de 

sex och får göra dem sällskap ge

nom hemmet. De finna inga vapen 

naturligtvis — men allt av värde 

stoppa de pä sig med ett cyniskt: 

"det tar jag" — det är den nya, för

enklade politikens: "man delar" — 

hon skall lära sig det, mena de. 

Ja, hon hinner lära sig det och 

mer till : dag och natt avlösa nu des

sa banditband varandra. Varje gång 

driva de. stora foror av svenskarnas 

ägodelar, lastade "på deras vagnar, 

förspända med deras dragare, fram

för sig. Man vågar inte längre sova 

i hemmen, pastorskan gör som hö

nan, hon gömmer sina små under 

buskar, i uthus, i jordkällare 

sen skall hon hem och ge inkvarte

ringarna mat. Hon har inte färre än 

sexton letter på en gång! Men sedan 

skall alla reda, gömda pangar pres

sas fram : så och så stor summa, an

nars brinner byn! Och var gång blir 

summan större och större! Då bri

ster det för många bland byamännen 

— de fly bort från alltsammans. 

Och prästfolket? De ha ju också små 

barn? Skola de göra som de andra? 

Nej jag blir väl stilla än 

och väntar — blev hennes svar. Och 

sina få tillhörigheter knyter hon in 

och gräver ner. 

du fattigare byn blir. ju ursinni

gare rovbanden. Mördandet blir sva

ret på de utplundrades nej — där 

skjutes ner sexton stycken och de 

skjutas i huvudet för att göra pi

nan större! Så belägras också byn 

från motsatta stranden, hejdlöst 

rägna bomber och granater ner; i ett 

enda hus gapa tjuguåtta svarta fön

sterhål! Men pastorskan ligger inte 

gömd ändå - för henne har livet inte 

varit det viktiga någon gång. Hon 

skall ner till en kvinna, som blivit 

sinnesvag av hunger, hon skall häm-

1a någon faderlös, om sä ock bom

ben exploderar där hon nyss gått 

fram. I)e(, är så många som hungra, 

man ger en hel brödkaka, man ger 

f \i±5/ — ^ 
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en halv, man ger bara en brödbit — 

man ger den sista. Och först och 

sist måste prästfolket vaka över byns 

klenoder: kyrka och skolhus! Med 

böner och tårar få de kanonen flyt

tad, (som ställts upp i skydd av 

kyrkan) — lite längre bort och kyr 

kan är räddad. Men ännu blir det 
värre! 

Med allt det osunda slöddret av 

folk och inhyses — och all den nöd 

och hunger som tär — komma alla 

sorters sjukdomar: smittkoppor, 

skarlakansfeber och först och sist 

tyfus. Den, som hittills sparats blir 

tagen nu: pastorskan ligger i tyfus, 

hennes kära folk är moderlöst. Men 

innan hon läggs på sjukbädden har 

hon sett sin man ställas tre gånger 

upp mot muren för att skjutas! Si-

.sta gången, den fjärde, i rummet in

till där hon ligger, står han bunden 

mitt emot sängen så hon skall se ge

nom den öppna dörren!, I sin nöd 

har hon brett en näsduk över sitt an

sikte och ligger som död. Det blir 

hennes räddning, — vid hennes hu

vudgärd stå nämligen två stycken 

och spänna sina hanar för att ex

pediera henne först! Och mannen 

står bunden mitt emot! Hans blir 

turen sedan. — Men banditerna än

dra sig: de tycka väl onödigt spilla 

krut på död kråka och låta henne 

ligga lik" i fred. Och som genom 

ett under räddas också mannen. 

Stormvindens riktning har vänts 

mot andra trakter •— den lilla nyss 

sa: blomstrande, nu ödelagda byn, 

lämnas i fred. Man vågar sig ut — 

att se. Endast tomma väggar äro 

kvar, inga dragare, inga vagnar, in

tet utsäde — och inga kläder. Fön

stren spikar man bräder för — klä

der syr man av gamla säckar. Mat? 

Man äter syre och vatten, man äter 

solrosfrö eller vallmofrö, blandat 

med en nypa mjöl, tills man raglar 

som en rusig, man blöter läderbitar 

och tuggar, man — nej, låt 

oss slippa mer! Vi se ju på de svull

na kropparna, de svartnade ansik

tena ändå! "Kära prästmor och 

präst far, skri ven hem till Sverige! 

— her alla. "De ha varit så vackra 

mot oss!" säga de trohjärtade männi

skorna på sitt enkla språk. Och 

prästfolket s veko lika litet nu, under 

väntans långa nödtid, som under 

fiemsökelsen. Och inte svek Sverige! 

När sviker väl det? Och den upp

ståndelsemorgon deras tro fick fira, 

glömma de 110g inte heller, då det 

lilla svenska fartyget, på själva 

påskdagen, med den blågula i topp, 

gled upp för floden under stilla 

klockklang och psalmsång och. ank

rade framför ett litet folk i bön, på 

knä, som av någon anledning fira

de gudstjänst den dagen ute i det 
fria! 

Om bord fanns allt: från synåls-

brevet (ill skördemaskinen! Och 

räckte till grannarna med. De Voro 

fyra tusen som bespisades — med 

mat och varor. Tror man sig inte 

sitta vid Genesareths strand och lyss 
till de femtusendes lovsång? 

På denna hjälpsändning följde än

nu tre och snart kunde pastorskan 

få orlov att resa hem till Sverige och 

tänka en stund på sig själv och för

söka hämta sig från den fasans skäl-

vosot hon gått igenom. Måtte det 
lyckas den modiga! 

Den olösta tiänarinne--
fråflan. 

Förr dog man for en idé. Nu är 

det storartat, om någon vill leva för 
en idé. 

Efter att förgäves hava väntat på 

ett bemötande från annat håll på 
den i n:r 4 av Kvinnornas Tidning 

införda artikeln, "Undervisningsin

stitut för husligt arbete", anser jag 

mig tvungen att göra ett inlägg i 

frågan, ehuru gudarne må veta, att 

jag finner det lika besvärligt och trå

kigt som alla andra kvinnor att ned

skriva, mina tankar och vidarebe

fordra dem till trycket. Denna obe

nägenhet är onekligen dum — tänk 

hur stor trevnad och nytta vi skulle 

ha av att via "Kvinnornas Tidning" 

utbyta åsikter i frågor, som intres

sera oss! 

Men låt oss ägna vår uppmärk

samhet åt den sak det just nu gäl

ler, S. E:s förslag att lösa tjänarin-

n e f rågan ! 

Förslaget synes mig en blandning 

på gott och ont. S. E. torde hava 

haft i tanke de rika hemmen, ty de 

föreslagna lönerna äro — åtminsto

ne i fråga om de två högre graderna 

oöverkomliga för de allra flesta 
borgerliga hem. 

För familjer, som lia råd att be

tala dessa löner, existerar helt sä

kert ingen tjänarinnefråga; det bör 

redan nu icke vara någon svårighet 

att medels dem få hur många goda 
hembiträden som hülst. 

Men hur skall den överväldigande 

majoriteten av borgerliga hem som 

icke har råd att utbetala dessa höga 

arvoden få sin tjänarinnefråga löst? 

Ja, är S. E:s förslag i denna punkt 

det enda möjliga, då måste frågan 

överföras till dem, som icke kunna 
lösas. 

Men så illa förhåller det sig nog 

inte! „ 

S. E. vill ha en högre skolunder

visning för hembiträdena. Gärna 

det! Men det kommer inte att bli 

många flickor, som vilja underkasta 

:g en så lång yrkesutbildning med 

skoldisciplin och, antagligen också, 

låga löner, när det finns så många 

andra banor, där de kunna komma 

111 med en eller ett par månaders 
lättvindig kurs. De allra flesta un

ga flickor ta försörjningsarbetet en

dast som något tillfälligt, för vilket 

en dyr och långvarig utbildning icke 

behövs. Hembiträdena utgöra nog 

inte något undantag från denna re

gel. De flesta av dom lämna också 

efter något tiotal år tjänarinnebanan 

för att bli egna husmödrar och då 

vanligen i hem, där de under en fler
årig skolkökskurs inhämtade kulina

riska insikterna skulle vara ett dött 

kapital. 
För övrigt vet jag inte, om just 

den i skolor vunna husliga kunska

pen är den värdefullaste. Hällre 

naturligtvis denna undervisning än 

ingen, men jag skulle givet hällre 

taga ett hembiträde som haft an

ställning under ett år hos en duglig 

husmor, än en annan platssökande, 

som hade att uppiviisa ett grannt be

tyg från en ettårig skolkökskurs. En 

skola är ett och ett hem ett annat. 

Jag undrar, om det icke är så, 

att de flesta husmödrar, även i rätt-

god position själva omliänderhava 

den egentliga matlagningen, där ju 

så stora ekonomiska intressen äro 

att bevaka. Vad vi behöva är icke 

huvudsakligen matlagningsbiträ den, 

utan företrädesvis rask, villig och 

gladlynt hjälp till allt annat! 
Det är sådan hjälp vi önska god 

lillgång på. I)et är den egentliga 

tjänarinnefrågan, sådan jag ser den. 

S. E. anser, att hembiträdeskåren, 

för att kunna tillförsäkras god och 

riklig rekrytering, !bör tillerkännas 

en högre social ställning än vad den 

nu har. 

Härtill kan frågas: Vem sänker 

och höjer en kårs anseende? Är det 

lönerna som göra det? Nej! Fri

tiden? Nej! Dräkten? Nej. Det 

är medlemmarne själva! Varje yr

esgrupp, manlig eller kvinnlig, som 

är kunnig i sitt fack, utför ett gott 

och nyttigt arbete, och vars medlem

mar äro präktiga människor, är an

sedd och värderad. 

Man förstår icke hur det kommer 

sig, men under det att alla andra 

kategorier själv försörjande kvinnor 

sätta sina resp. yrken högt, så ring

akta husassistenterna sitt. Det hus

liga arbetet, som är så fint, roligt 

och omväxlande, att många husmöd

rar, utan att vara på något sätt tvin

gade därtill, med liv och lust ägna 

H Å L L E R  S K A F F E R I E T  S U N T .  

Varje husmoder tycker om att se skafferiet och isskåpet 
rent och propert. 

Hon är stolt över att veta, att familjens matförråd förs 

varas på ett sådant ställe, där det alltid håller sig färskt. 

För rengöring av skafferi, hyllor, isskåp och golv finnes 
ingenting bättre än VIM. 

Genom användning av V1M blir skafferiet och isskåpet så 

rent, att Ni ej. behöver frukta, att matförrådet blir förstört. 

Använd VIM och spara arbete. 

Sunlight Såptvål Aktiebolag, Göteborg. 

M 

Vristvärmare 
Senaste nyhet för Damer, avsedda 

att vid användandet av lågskor 

värma vristerna i vinterkylan. 

Varm, mjuk, flossad kvalité 

i modernt färgurval 

Kr. I.90 Skaft utan fötter 

Kr. 2.90 Skaft med fötter 

A .  J O N  S  S  O  N  &  c  
Specialaffär för Tricotvaror - Kuues ... ^ ̂  • 

FILIALER: Linnégatan 10 Carl Johansgatan SO 
("Vv 

En gedigen damvâska 
av vår egen tillverkning finner 
Ni säkrast hos 

%&n AGafim 
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sig däråt anse hemassistenterna tarv
ligt. Det är ju en förryckt uppfatt

ning. Varför finna de detta arbete 

tarvligt, när de sedan hela sitt liv få 

utföra det i eget hem? Är det tarv

ligt därför att det utföres i andras 

tjänst? Därför att det betalas? 

Hemassistenterna äro ensamma om 

att värdesätta det husliga arbetet 

lågt. Det är ett av alla andra vär

derat och, när det är kunnigt och 

väl utfört, beundrat arbete. Med hur 

mycken verklig tillgivenhet omfat

tas icke en rar och präktig huslig 
hjälpreda ! 

Namnet "tjänarinna" är icke tids

enligt och det bör utrotas. "Hem-

sköterska", "hemassistent" äro båda 

två bra beteckningar. 

Skulle vi inte också kunna införa 

titeln "fröken?" Vi kalla ju vår 

skur- och tvätthjälp "fru". Det fö

refaller som om hemassistenterna 

skulle sätta värde på denna titel, och 

de äro ju oftast så propra i sitt yttre, 

så behagliga i sitt sätt, att fröken-

titeln verkligen passar dem. 

För tjänarinnefrågans lösning er

fordras enligt mitt förmenande en 

upplysningsverksamhet. 

Vi ska lära de unga flickorna att 

se det husliga arbetet så vackert, 

så nöjsamt, nyttigt och högt uppskat

tat som det verkligen är. 

Vi ska förklara för dem, att det 

är ett av de hälsosammaste arbeten 
som finns. 

Vi ska påpeka för dem, att när de 

hjälpa oss i våra hem så utbilda de 

sig samtidigt för det husmoderskall, 

som antagligen om några, år blir de
ras. 

Vi ska göra klart för dem, att 

det inte bara är den kontanta lönen, 

de ha som ersättning för sitt arbete, 

utan därjämte och framför allt bo

stad, ljus, värme, god. närande kost, 

tvätt, för vilket allt andra självför

sörjande kvinnor måste betala ut 

den allra största delen av sin arbets
förtjänst. 

Vi ska behandla dem väl. Om de 

äro unga, ska vi tänka på deras möd

rar och visa dem den extra lilla vän

lighet, som vi ville, att våra egna 

döttrar skulle möta, om deras öde 

skulle bliva det icke alldeles lätta 

all i andras tjänst förvärva livsuppe
hället! 

Dixi. 

The Florist's Teleo-rnni, T, 
Association IJ. 8. A. samt Rh el'Tery 
den-Verinittlung, Berlin äro ^ensPe»-
nationella sammanslutningar »v i? IDter-
handlande med rep^entanteÄ"'^ 

Genom dessa sammanslutning,! 
l.ggores att a nästan vilken ^ 
helst fa blommor expedierade S 0ni 

ran ti för utförandet. er ga-
Inga extra omkostnader under ta- t.. 

ning att brev hinner f,am 

plSS"""6™ t5r u"ö™ä«' ' 4 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 
Telegram "Vasa" 

• 10365 

Kobbs 

Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

Bemärk 

J vårt urval av prima Sytïeliôr 
j och Garutringsartiklar. 
* Ar platsens ojämförligt största och 
• bäst sorterade. 
• 

Genom våra fördelaktiga inköps-
källor garanteras lägsta möjliga 

J priser. 
Alltid det modernaste. 

i Oil I R1 ADS SYBEHÖRS. 1 UlL,LUL,rtU3 AVDELNING. 
• Mil 

skonar kläderna och händerna. 
Krymper ej ylle. 

Göteborgs kvinnliga 

diskussionsklubb 

sammanträder i afton den 17 febr. 1 

Kv. Kontorist förbundets lokal, Lilla 

Nygatan 4. Vid mötet, som börjar 

kl. 7.15, håller fil. d:r Lydia H(ål-
ström. från Stockholm föredrag över 

ämnet Kvinnouppfostran och hàlsa. 
För intresserade gives tillfälle till 

inträde i klubben. Årsavgift kr. 

2,50. 

Fru Blom: — Det är bra synd o® 

Larsons. Fru^Larson hade inte ra 

att skriva på listan till hednabarnen. 

Herr Blom: — Det bar ju 

heller vi gjort. . ,, 
Fru Blom: - Nej, men viskul 

ha råd att göra det, om vi vd e. 

o får ett t-6" 
Affärsmannen, pa resa, J* ^ 

legram från sin advokat, *^1 

hand om en rättegång h»r „ 
ning: "Rättvisan har triuffl era _ 

Affärsmannen telegraferar 
kà: "Vi ger oss inte. överklaga d 

t " men ! 

Konstflitens Flossamatta 
iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiMiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiHi 

Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt billig-

Mattan för det burgna, välombonade, med ht1*"""'3'1 smak inredda 

ICOJVSTFLITEJST Göteborg 3-

Offentliga 
nöjen. 

Stora  
SM« " 

Sö: 0 lid fl £ 

Teatern 
och tisdag kl. 7.45 = 

Lohengrin. 
130 Billighetsmatiné : kl. 

BAJADÄREN. 
Jlånd. kl. 8: 

R(^TMASTAHINNAN. 

^nrensbergsteatern. 
, i-l 2 Barnföreställning: 

Söndag »i. * 

<23 

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

à/ s fota 1/ fförsc/ljning 

av 

>or(cir måndagen den /ß fcf g 

(T Fm açasin ef 

^.'ängsgatan 54. 

indag k'' " 
ASKUNGEN. 

Varje afton kl. 

Liliom. 

Teatern.  
Söndag kl. 1,30 Billighetsmatiné: 

FABRIKSTÖSEN. 

Varje afton kl. 8: 

Annonsera. 

Lilla Teatern.  
Lördag och söndag kl. 7 och 9: 

övriga dagar kl. 8: 

Broderna Östermans huskors. 
Söndag kl. ] ,30 Mâtiné : 

HEMSLAVINNOR. 

Göteborgs 
sjukhem. 

m 
MAGASIN 

\KUN£SGM^Ü  ̂ TEL. 9/73 

Förnämsta 
inköpskälla av 
SKOJDOIV 

Ceater. 

det iir något oförklarligt med pu-

Miltiramgången. En bra pjäs ges, 

mm trots reklam och god kritik hål

ler sig publiken mystiskt borta; en 

annan pjäs ges. som varken fått me

ra reklam eller bättre kritik än den 

andra, och plötsligt träffas mellan 

några hundra personer liksom en 

hemlig överenskommelse att kväll 
( 'fter kväll fylla, salongen. 

Något dylikt har inträffat med 
-(un Jessel.s Postnüistarinnan under 

^ ^ kvällar den hittills givits. Ope-
1,1,1 " ''' tydligen en pjäs i folkets 
s®äk. händelserik, romantisk, sen-

twiental utan att vara upprörande 

°c därtill beledsagad av en glättig, 

1 nttande musik. Fill framgången 

minst det präktiga utfö-
tltelr°Uen erhöll i fru Alfhild 

Ingenting trycker kanske i så hög 

grad den åldrande, obemedlade män

niskan som just tanken på vad det 

skall bliva av henne, när sjukdom 

och orkeslöshet en gång komma på 

allvar. I det längsta söker hon att 

genom troget fyllande av en plikt, 

försvara sin plats i samhället, men 

en dag äro likväl kraftkällorna ut
sinade och eventuellt gjorda små be

sparingar lämna ingen trygghet för 
kommande tid. 

^ id detta stadium i livet är det 
gott att veta att det, tack vare be-

hjärtade mäns oeh kvinnors omsorg, 

i samhället finnas institutioner, som 

stå redo att öppna en hemmets dörr 

för dem, som icke längre orka med 
tillvarons kamp. 

En sådan institution är Göteborg-s 
sjukhem för obotliga — den ståtliga, 

högt och härligt belägna byggnaden 

på åsen invid Änggårdsvägen. Få 

;igen inom Göteborgs stad torde va

ra friskare och naturskönare än det

ta, och det vittnar om en god allmän

anda hos staden att det upplåtits just 

åt ett åldringarnas sjukhem, vars till 

sina rum ofta bundna invånare mer 

än andra äro beroende av den yttre 
omgivningen. 

Om man studerar sjukhemmets hi

storia synes första initiativet till en 

dylik anstalts upprättande ha ut

gått från landshövdingen statsrådet 

Fåhrsei maka, fru Laura ï'àhraîus, 

som år 1862 genom inbjudan till en 

välgörenhetsauktion i lilla Börssa

len hopbragte de första medlen till 

en fond. Försäljningen, som jämte 

kontanta bidrag inbringade den för 

Westling-W ejdens tolkning. Hr 

Kinch var en underhållande postiljon 

och hr Beyron en romantisk prins. 

För övrigt arbetar Stora Teatern 

under högtryck och i samma veva 

den framfört denna urpremiär för 

Sverige står den färdig med Wagners-

stora och krävande opera .Lobengrin, 

som med premiär i fredags och så

lunda efter denna tidnings press

läggning gives för andra gången i 

a" ton. 

SiHI HÈURL1NS Hemslöjd, ,k
vT?,8OH" ,t,I 

S]LKEGARD1NER fr. 3:—, MÖBELTYGER, MATTOR, 

i l l i g a  p r i s e r .  

tr. 
e r n) 

DUKAR m. m. 

Tibers löjan» 

R O M A N  

^Se keskien. 

ukt°iiserad Översättnin 

^ihild Lindberg. 

•"i tkg1" 1Ute Skull(! gå till Wies, 

ttur ,Sl|p 

^ Provas ' lemnia, bon iir 
<. \ -

vet rl, du? -c » 1 4a., v • • • varifrån .. . 

i mor!'1 '" raDZ 1 lrädSår" 
' I)å visst/', lmn sade 

""'Vhe 'B direkt att  dU Skulle 

vil, *• 
Saga! '> ban stödde der 

B 

knutna handen mot bordet och såg 

stadigt på henne. 

Hon vände plågad blicken åt sidan 

oeh teg. 

Du har hört skvaller? 

Hon nickade. 
Om Julie och 111ig? Av vQin? 

och då hon icke svarade, gick han 

fram till henne och lade handen på 

hennes arm: 
Vem har vågat draga fram den

na gamla historia? 
Med en häftig rörelse drog hon un

dan sin arm oeh sprang upp : — Och 

du kunde tro, kunde tänka dig, att 

jag inte skulle få reda på det, när du 

framför mina ögon . . . framför mina 

egna ögon, som i går... 
— Vad har man sagt dig? 
— Att du har älskat och älskar 

henne . . . och att jag . . . 
• Du, som min hustru? han lade 

en stark och bitter betoning på det 

sista ordet. • ^ 
-— Att jag bara iir här för att 

du . .. för att ni . .. 
Hon kunde ej få det över läpparna, 

darrade i hela kroppen oeh föll till

baka i stolen. 
Det blev alldeles tyst en stund. 

den tiden betydande summan av 

42,619: 89 kronor, möjliggjorde re
dan i december s. å. öppnandet av det 

första sjukhemmet, som inrymt i hu

set Husargatan 42 begynte sin verk

samhet med det blygsamma antalet 

av 6 pensionärer. Då byggnaden 
emellertid snart nog icke visade sig 

motsvara behoven, överflyttades 

hemmet redan 1866 till Göthgatan 

7. Efter en period av 11 år blev 
dock även denna byggnad för trång 

för det ständigt växande pensionärs

antalet, och man måste ånyo se sig 

om efter annan plats. Främst tack 

vare den frikostiga gåvan av 50,000 

kronor från friherrinnan Oscar Dick

son samt genom stadens tillmötesgå
ende i fråga om tomtplats kunde sty

relsen nu på den s. k. Lö n ad al sä, n ge 11 

(mittför Stadsbiblioteket vid Spräng-

kullsgatan) uppföra ett eget hus, som 

stod färdigt i december 1875, och 

vari sjukhemmet inrymts ända tills 

det år 1903 överflyttades till den 

nuvarande ståtliga byggnaden ute 

vid Änggården. Från en anspråkslös 

början med sex pensionärer i sett litet 

hus i Haga har det alltså utvecklats 
till en betydande institution, som f. 

11. räknar ej mindre än 94 pensionä

rer. därav 70 kvinnliga och 24 man
liga. 

Det är tydligt att en anstalt, ute
slutande grundad på enskilda dona

tioner, ej kan gå en sådan utveck

ling till mötes utan den allra största 
offervillighet. Donationernas rad är 

även imponerande, och bland givar

na återfinner man flertalet av de 

kända filantroper, som under förra 

århundradet i mer än ett avseende 
skänkte pondus och glans åt Göte
borgs historia. 

I våra dagar med dess strängt 
ekonomiserande byggnadskonst skul

le måhända sjukhemmet rent arkitek

toniskt sett, icke ha fått det utse

ende det 1111 har. Med sina spatiösa 

trapp- och korridorarrangemang oeh 

väldiga ytor för synnerligast stora 

samlingsrummet verkar det vid för

sta anblicken möjligen en smula för 

24 KUNGSGATAN 24 
Tel. 3623 - 14QS0 — 6607 
ombesörjer på erkänt bästa sätt 

allt som tillhör begravningar. 

Eldbegängelseföreningen8 expedition. 

Slutligen sade Henry med stilla, lätt 
beslöjad röst: 

— Och du tror det? 

Hon lade huvudet på armen och 

grät. Ytterligt upprörd gick han 
fram och tillbaka i rummet. 

Därefter började han tala, till det 

yttre lugn, men det låg något hårt 
och lidelsefullt i rösten: 

— da, Elisabeth, jag har älskat 
Julie, . . . Du hör, vad jag säger? 

Med en hastig rörelse lyfte hon 

upp huvudet oeh hennes alltjämt tår

fyllda ögon blixtrade av vrede emot 
honom. 

—. . . ja, det korrt över 111ig, grep 

mig. . . Det varade inte länge, dag 

blev snart nykter igen, fullkomligt. 

Redan under vår förlovningstid 
ville jag berätta det för dig, men 

ju mer jag såg, hur du levde och hade 

levat i din tysta trädgård med din 

mor och edra gamla vänner, helt av

skild från världen . . ., från livet, 

utan aning om, hur detta i verklighe
ten gestaltar sig, utan någon som 

helst föreställning om den krets, i 

vilken jag lever och måste leva . . ., 

då ansåg jag det för alldeles omöj
ligt att du skulle kunna, förstå och 

allvarligt och tungt. Men detta älsk-

varda oeh tyvärr numera otidsenliga 

slöseri mecj utrymmet har dock i 

ditta fall en .stor och för invånarna 
oskattbar fördel, i det att alla pen-

sionarsrummen i den tre våningar 

höga byggnaden ha förlagts till sol
sidan. Det är sålunda mer än en 

bildlik sanning att invånarna här 

bada 1 sol. Från sina fönster ha de 
samtidigt den fagraste utsikt över 

den kuperade Frölundadalen med 

dess .sommar som vinter praktfulla 
solnedgångar bortom blånande åsar* 

< H in över den vida nejden sveper 
sist men icke minst havets rena fri

ska luft, blandad med dofter från 
skogs- och ängsmarker. Ett i san
ning tilltalande och omväxlande pa

norama, isynnerhet för dem som äro 

dömda att skåda världen från ett 
sjukhusfönster. 

Rörande ändamålet med Göteborgs 

sjukhem är detta enligt statuterna 
irämst avsett för sådana patienter, 
som tillbringat sin levnad i en un

derordnad ställning i samhället, utan 

att egentligen tillhöra grovarbetar

nas klass, såsom familjetjänare, kon 
torsbiträden, smärre handlande och 

hantverkare" m. fl. Personer behäf

tade med för omgivningen störande 
sjukdomar såsom vansinne eller fal 

landesot vinna icke inträde, ej heller 

fysiskt och moraliskt nedkomna in 
divider .eller sådana, som genom ett 

grälsjukt sinnelag sprida kiv och 
otrevnad bland omgivningen. Man 

förstår «å mycket bättre nödvändig

heten för att icke säga omtanken 

en dylik gallring, då man vet att 

varje rum delas av två pensionärer. 

Så vitt som möjligt söker man att 
vid placeringen taga hänsyn till d 

blivande rumskamraternas förutsätt

ningar att trivas tillsammans, men 

det ligger i sakens egen natur att 

icke ens det längst gående förutse
ende skall lyckas häri. Om sålund: 

i ett fall verklig tillgivenhet kan 

uppstå mellan två som finna inbör

des stöd och hjälp och sällskap i var

andra, kan i ett annat fall lynnenas 
oförenlighet .skapa ett förblivande 
kyligt förhållande. 

Ursprungligen voro alla sjukhem
mets platser friplatser, men numera 

ingår det i planen för sjukhemmets 
verksamhet att bereda rum även å 

betalande sjuka, som därmed för 

den rimliga, avgiften av 1,800 kro

nor per år komma i åtnjutande av 
sjukhemmets förmåner. Sedan år 

1912 innehas läkarebefattningen vic 
sjukhemmet av doktor Georg Ström, 

som vid sagda tid efterträdde fram 

lidne f. d. regementsläkaren doktor 

Abraham Westman, vilkens läkar

tjänst vid sjukhemmet sträckt sig 

över den långa tidrymden av 42 år. 

Den kvinnliga ledningen vid sjuk

hemmet, varav husmodersbefattnin

gen är den förnämsta, är anförtrodd 
åt fem diakonissor, som i arbetet bi

trädas av elva sjukvårdsbiträden. 
1 jänstepersonalen består, dessutom av 

tre kvinnliga tjänare för köket samt 

en tvätterska av vaktmästare och ma
skinist. 

Måhända kunde det vara av all

intresse med en närmare 

redogörelse för dagordningen på ett 
dylikt sjukhem. Redan klockan 7 

börjas arbetet nere i det i källarvå
ningen inrymda köket, varifrån ti
digt uppstigna pensionärer också då 

såsom en första morgondryck kunna 

erhålla varmt vatten eller välling. 
Klockan halv 9 är gemensam fru

kost, bestående av kaffe, smörgås och 

mjölk, i stora salen, ett förut om
nämnt imposant och såsom en kyrk

sal inrett rum mitt för huvudentrén, 

där även gudstjänster hållas varje 
måndag samt alla större fästligheter 

vid jul, nyår och annan högtid. 
Till middagen, klockan 2. utgörande 

2 rätter god och vällagad husmans

kost, infinna sig vanligen alla pen

sionärer, som kunna lämna sina rum, 

medan övriga få maten inburen till 

sig. Klockan 4 serveras kaffe med 

skorpor samt klockan 7 kvällsmat, 

som om vardagarna består av gröt 

oeh om söndagarna av te och smör
gåsar. 

Alltibland bjuda gynnare av hem
met på stora gemensamma kafferep, 

vilka jämte förekommande sång-

och musikstunder utgöra omtyckta 
fästtiga inslag i det stilla livet där
ute. 

Enligt reglementet äga pensionä
rerna fri in- och utgång, men få icke 

utan särskilt tillstånd vistas utom 
hemmet efter klockan 7 e. 111. om 
vintern och klockan 8 e. m. om som

maren. Klockan 9 stänges porten 

och dagen är avslutad. Besökstider 
är utsatt mellan halv 3—6 e. m., men 
kan efter husmoderns medgivande 
förläggas till andra tider. 

Vid nämnandet av ordet husmo
dern står levande för ens minne der 

fina och av sitt kall varmt besjälade 
personlighet, som sedan 20 år till

baka beklätt denna viktiga förtro

endepost vid Göteborgs sjukhem. 
Syster Jenny A len i us! Redan när 

hon kommer en till mötes i diakonis

sans vackra dräkt förstår man att 

hemmet under hennes vård ligger 
under en öm och rådig spira. Så 

kan endast den se ut som vigt sitt 
liv åt en enda oavbruten kärleks-

tjänst. Det är religion omsatt i le
vande verklighet. En krävande prak

tisk gärning och det medkÏÏnnande. 
mottagliga hjärtats många tysta, 

välsignelserika tjänster där bredvid. 

En episod belyser tydligare än alla 

ord hennes förhållande till pensionä-

•erna. Nyligen hade till sjukhemmet 
anlänt en patient, som, på grund av 

sin svaghet kände sig mycket ned

stämd. Syster Jenny hade troligen 
fått höra detta. Och redan första 

morgonen infann hon sig i nykomlin

gens rum, talade milt och tröstande 

med henne och sjöng slutligen med 

sin vackra stämma en psalm för att 
jereda henne glädje. 

Hur mången har i våra dagar det 
sinnet, som vill sjunga för de bedrö-

männare 

rätt bedöma vad jag måste säga dig, 

och jag tänkte, att det var bäst, om 

dina ögon först blevo öppnade för 
verkligheten, och att du vid min sida 

själv finge se något av vad världen 

är, innan jag öppet kunde tala 

Nu trodde jag, att jag kommit så 

långt, . . . att du förstod och hade 
lullt förtroende för mig., det var 

ett misstag Och hur tror du 

det skall k$ijuias för mig. att du ge

nast antar det värsta, han höjde rö

sten, att du vågar kasta, mig i an

siktet, . . . efter allt. . . alla dessa 
månader . . .? 

Plötsligt löpte hans häftiga tem

perament iväg med honom, han ställ

de sig framför Elisabeth, böjde sig 

fram och lade, ytterligt upprörd, bå

da händerna på hennes axlar. 
—- Henry! 

Säg, att du tror mig, Elisa
beth ! Att du vet, att jag . . . 

- dag vet det inte. 

Av allt som han sagt henne, hade 

hon endast fullt fattat bekännelsen 
om hans lidelse för Julie, samt att 

han hållit detta dolt f ör henne. Hen

nes smärta och förbittring kommo 

orden att störta över hennes läppar 
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vade? Men så länge denna anda le

ver inom Göteborgs sjukhem skall 

det- kunna kännas som ett verkligt 

hem för dem som där funnit sin näst 
sista tiifflyktsort. Och den varma 

människokärlek, som gått som en röd 

tråd genom institutionens hela histo
ria, skall inom dess fridfulla murar 
på nytt förverkligas varje ny dag. 

—e. 

Lärarinnan till småbarnen: — 

Tänk nu noga efter! Vad är det för 

något, som en elefant har och som 
inte något, annat djur i hela världen 
har. 

Absolut tystnad. Oerhört hjärn
arbete. 

Sa reser sig Pelle: — Elefantun
gar! 

« A i  V  I  T  A .  V  E  C  J K .  A  P C  
överbliva rester av Dam» och Barnunderkläder, Tricotvaror, Hand
dukar, Duktyger, Brodyr, och Spetsar ni. 111. utsäljes under några dagar 
till ytterligare nedsatta priser. 

VIT Y ARU-MAG ASINET 
Expositionshallen Kungsgatan 38—40 1 tr. upp. 

innan hon hann göra klart för sig, 
vad hon sade. 

Han släppte genast greppet om 

hennes axlar, stödde sig åter mot 
bordet och strök sig med handen över 
pannan. 

— Förlåt, jag blev häftig, men det 
kom så oväntat! 

Därefter slog han sig 11er i en av 

de ljusa fåtöljerna vid bordet, knäpp

te händerna hårt tillsammans och 
tvang sig till lugn. 

— Vill du vara god och förklara 
dig. 

Alltjämt satt hon rak och det 

ryckte i hennes ansikte av sinnesrö
relse. 

— Jag lörstår infe, varför du val

de mig, da du älskar varelser som 
dulie, jag förstår inte, varför du an

ser mig vara alltför omogen för att 
från början vara din kamrat, jag 
förstår inte, vad som alltid drar dig 

dit över, hon gjorde en föraktfull 
gest mot Wiesnerska huset, varför 
du låter mig vänta . . . vänta! 

— Franz är min vän, den nya ope
ran . . . 

— Jag förstår inte varför du vill 

anses som så god vän med Franz, 

den fåfänge, narren, som du fullstän
digt överskattar . . . 

— Och diu fullständigt underskat
tar. . . ,Tag är hans vän! 

Hon skrattade till vredgad: Och 
det vågar du säga, och det vill du 

att jag skall tro, efter din bekän
nelse nyss! 

En stark rodnad steg upp i hans 
ansikte. 

Om det hade lyckats, som jag 
nu av varje ditt ord förstår, så full
komligt misslyckats för mig, så 

skulle jag sedan även försökt att 
klargöra för dig det Wiesnerska äk

tenskapet och Franz' och mitt för
hållande sinsemellan. 

Hon sprang upp, och orden kommo 
i en våldsam ström: 

- Jag vill icke förstå det, vill ic
ke veta, hur ni klara upp sådana 

här saker! Jag hade så säkert trott, 
att vi stodo utanför sådant, du och 

jag! Men nej. mitt upp i all denna 
usel het oeh lögn ser jag dig nu . . . 

och 1111g med, mig med! Visste du 

då inte, att jag inte kan leva i så

dant? Kände du mig inte bättre? 
Darrande hämtade hon andan: 

— Varför har du tagit mig hit, 
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lugna Hem löper tiden emellertid med 

rasande fart och händelserna ined 

den. Revolutionen bryter in — och 

de tvåbenta rovdjuren släppas ut ur 

sina burar och jagas ut över lands

bygden. De skola lära bönderna den 

nya världsordningen. En vacker 

dag stå de, sex siydken. i prästgårds-
trädgården och skola in för att leta 

efter vapen. 

Pastorskan har sett dem och fått 

upp alla på vinden att gömma sig. 

Men någon av barnen nämner dju

ren, de ha inte fått mat! Den äldste, 
en femtonåring, vill gå ner och fod

ra dem — då går modern med: "för 

att stå i dörren och vara till hands 

om han behöver henne." Där blir 

det också hon, som får släppa in de 

sex och får göra dem sällskap ge

nom hemmet. De finna inga vapen 

naturligtvis — men allt av värde 

stoppa de pä sig med ett cyniskt: 

"det tar jag" — det är den nya, för

enklade politikens: "man delar" — 

hon skall lära sig det, mena de. 

Ja, hon hinner lära sig det och 

mer till : dag och natt avlösa nu des

sa banditband varandra. Varje gång 

driva de. stora foror av svenskarnas 

ägodelar, lastade "på deras vagnar, 

förspända med deras dragare, fram

för sig. Man vågar inte längre sova 

i hemmen, pastorskan gör som hö

nan, hon gömmer sina små under 

buskar, i uthus, i jordkällare 

sen skall hon hem och ge inkvarte

ringarna mat. Hon har inte färre än 

sexton letter på en gång! Men sedan 

skall alla reda, gömda pangar pres

sas fram : så och så stor summa, an

nars brinner byn! Och var gång blir 

summan större och större! Då bri

ster det för många bland byamännen 

— de fly bort från alltsammans. 

Och prästfolket? De ha ju också små 

barn? Skola de göra som de andra? 

Nej jag blir väl stilla än 

och väntar — blev hennes svar. Och 

sina få tillhörigheter knyter hon in 

och gräver ner. 

du fattigare byn blir. ju ursinni

gare rovbanden. Mördandet blir sva

ret på de utplundrades nej — där 

skjutes ner sexton stycken och de 

skjutas i huvudet för att göra pi

nan större! Så belägras också byn 

från motsatta stranden, hejdlöst 

rägna bomber och granater ner; i ett 

enda hus gapa tjuguåtta svarta fön

sterhål! Men pastorskan ligger inte 

gömd ändå - för henne har livet inte 

varit det viktiga någon gång. Hon 

skall ner till en kvinna, som blivit 

sinnesvag av hunger, hon skall häm-

1a någon faderlös, om sä ock bom

ben exploderar där hon nyss gått 

fram. I)e(, är så många som hungra, 

man ger en hel brödkaka, man ger 
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en halv, man ger bara en brödbit — 

man ger den sista. Och först och 

sist måste prästfolket vaka över byns 

klenoder: kyrka och skolhus! Med 

böner och tårar få de kanonen flyt

tad, (som ställts upp i skydd av 

kyrkan) — lite längre bort och kyr 

kan är räddad. Men ännu blir det 
värre! 

Med allt det osunda slöddret av 

folk och inhyses — och all den nöd 

och hunger som tär — komma alla 

sorters sjukdomar: smittkoppor, 

skarlakansfeber och först och sist 

tyfus. Den, som hittills sparats blir 

tagen nu: pastorskan ligger i tyfus, 

hennes kära folk är moderlöst. Men 

innan hon läggs på sjukbädden har 

hon sett sin man ställas tre gånger 

upp mot muren för att skjutas! Si-

.sta gången, den fjärde, i rummet in

till där hon ligger, står han bunden 

mitt emot sängen så hon skall se ge

nom den öppna dörren!, I sin nöd 

har hon brett en näsduk över sitt an

sikte och ligger som död. Det blir 

hennes räddning, — vid hennes hu

vudgärd stå nämligen två stycken 

och spänna sina hanar för att ex

pediera henne först! Och mannen 

står bunden mitt emot! Hans blir 

turen sedan. — Men banditerna än

dra sig: de tycka väl onödigt spilla 

krut på död kråka och låta henne 

ligga lik" i fred. Och som genom 

ett under räddas också mannen. 

Stormvindens riktning har vänts 

mot andra trakter •— den lilla nyss 

sa: blomstrande, nu ödelagda byn, 

lämnas i fred. Man vågar sig ut — 

att se. Endast tomma väggar äro 

kvar, inga dragare, inga vagnar, in

tet utsäde — och inga kläder. Fön

stren spikar man bräder för — klä

der syr man av gamla säckar. Mat? 

Man äter syre och vatten, man äter 

solrosfrö eller vallmofrö, blandat 

med en nypa mjöl, tills man raglar 

som en rusig, man blöter läderbitar 

och tuggar, man — nej, låt 

oss slippa mer! Vi se ju på de svull

na kropparna, de svartnade ansik

tena ändå! "Kära prästmor och 

präst far, skri ven hem till Sverige! 

— her alla. "De ha varit så vackra 

mot oss!" säga de trohjärtade männi

skorna på sitt enkla språk. Och 

prästfolket s veko lika litet nu, under 

väntans långa nödtid, som under 

fiemsökelsen. Och inte svek Sverige! 

När sviker väl det? Och den upp

ståndelsemorgon deras tro fick fira, 

glömma de 110g inte heller, då det 

lilla svenska fartyget, på själva 

påskdagen, med den blågula i topp, 

gled upp för floden under stilla 

klockklang och psalmsång och. ank

rade framför ett litet folk i bön, på 

knä, som av någon anledning fira

de gudstjänst den dagen ute i det 
fria! 

Om bord fanns allt: från synåls-

brevet (ill skördemaskinen! Och 

räckte till grannarna med. De Voro 

fyra tusen som bespisades — med 

mat och varor. Tror man sig inte 

sitta vid Genesareths strand och lyss 
till de femtusendes lovsång? 

På denna hjälpsändning följde än

nu tre och snart kunde pastorskan 

få orlov att resa hem till Sverige och 

tänka en stund på sig själv och för

söka hämta sig från den fasans skäl-

vosot hon gått igenom. Måtte det 
lyckas den modiga! 

Den olösta tiänarinne--
fråflan. 

Förr dog man for en idé. Nu är 

det storartat, om någon vill leva för 
en idé. 

Efter att förgäves hava väntat på 

ett bemötande från annat håll på 
den i n:r 4 av Kvinnornas Tidning 

införda artikeln, "Undervisningsin

stitut för husligt arbete", anser jag 

mig tvungen att göra ett inlägg i 

frågan, ehuru gudarne må veta, att 

jag finner det lika besvärligt och trå

kigt som alla andra kvinnor att ned

skriva, mina tankar och vidarebe

fordra dem till trycket. Denna obe

nägenhet är onekligen dum — tänk 

hur stor trevnad och nytta vi skulle 

ha av att via "Kvinnornas Tidning" 

utbyta åsikter i frågor, som intres

sera oss! 

Men låt oss ägna vår uppmärk

samhet åt den sak det just nu gäl

ler, S. E:s förslag att lösa tjänarin-

n e f rågan ! 

Förslaget synes mig en blandning 

på gott och ont. S. E. torde hava 

haft i tanke de rika hemmen, ty de 

föreslagna lönerna äro — åtminsto

ne i fråga om de två högre graderna 

oöverkomliga för de allra flesta 
borgerliga hem. 

För familjer, som lia råd att be

tala dessa löner, existerar helt sä

kert ingen tjänarinnefråga; det bör 

redan nu icke vara någon svårighet 

att medels dem få hur många goda 
hembiträden som hülst. 

Men hur skall den överväldigande 

majoriteten av borgerliga hem som 

icke har råd att utbetala dessa höga 

arvoden få sin tjänarinnefråga löst? 

Ja, är S. E:s förslag i denna punkt 

det enda möjliga, då måste frågan 

överföras till dem, som icke kunna 
lösas. 

Men så illa förhåller det sig nog 

inte! „ 

S. E. vill ha en högre skolunder

visning för hembiträdena. Gärna 

det! Men det kommer inte att bli 

många flickor, som vilja underkasta 

:g en så lång yrkesutbildning med 

skoldisciplin och, antagligen också, 

låga löner, när det finns så många 

andra banor, där de kunna komma 

111 med en eller ett par månaders 
lättvindig kurs. De allra flesta un

ga flickor ta försörjningsarbetet en

dast som något tillfälligt, för vilket 

en dyr och långvarig utbildning icke 

behövs. Hembiträdena utgöra nog 

inte något undantag från denna re

gel. De flesta av dom lämna också 

efter något tiotal år tjänarinnebanan 

för att bli egna husmödrar och då 

vanligen i hem, där de under en fler
årig skolkökskurs inhämtade kulina

riska insikterna skulle vara ett dött 

kapital. 
För övrigt vet jag inte, om just 

den i skolor vunna husliga kunska

pen är den värdefullaste. Hällre 

naturligtvis denna undervisning än 

ingen, men jag skulle givet hällre 

taga ett hembiträde som haft an

ställning under ett år hos en duglig 

husmor, än en annan platssökande, 

som hade att uppiviisa ett grannt be

tyg från en ettårig skolkökskurs. En 

skola är ett och ett hem ett annat. 

Jag undrar, om det icke är så, 

att de flesta husmödrar, även i rätt-

god position själva omliänderhava 

den egentliga matlagningen, där ju 

så stora ekonomiska intressen äro 

att bevaka. Vad vi behöva är icke 

huvudsakligen matlagningsbiträ den, 

utan företrädesvis rask, villig och 

gladlynt hjälp till allt annat! 
Det är sådan hjälp vi önska god 

lillgång på. I)et är den egentliga 

tjänarinnefrågan, sådan jag ser den. 

S. E. anser, att hembiträdeskåren, 

för att kunna tillförsäkras god och 

riklig rekrytering, !bör tillerkännas 

en högre social ställning än vad den 

nu har. 

Härtill kan frågas: Vem sänker 

och höjer en kårs anseende? Är det 

lönerna som göra det? Nej! Fri

tiden? Nej! Dräkten? Nej. Det 

är medlemmarne själva! Varje yr

esgrupp, manlig eller kvinnlig, som 

är kunnig i sitt fack, utför ett gott 

och nyttigt arbete, och vars medlem

mar äro präktiga människor, är an

sedd och värderad. 

Man förstår icke hur det kommer 

sig, men under det att alla andra 

kategorier själv försörjande kvinnor 

sätta sina resp. yrken högt, så ring

akta husassistenterna sitt. Det hus

liga arbetet, som är så fint, roligt 

och omväxlande, att många husmöd

rar, utan att vara på något sätt tvin

gade därtill, med liv och lust ägna 

H Å L L E R  S K A F F E R I E T  S U N T .  

Varje husmoder tycker om att se skafferiet och isskåpet 
rent och propert. 

Hon är stolt över att veta, att familjens matförråd förs 

varas på ett sådant ställe, där det alltid håller sig färskt. 

För rengöring av skafferi, hyllor, isskåp och golv finnes 
ingenting bättre än VIM. 

Genom användning av V1M blir skafferiet och isskåpet så 

rent, att Ni ej. behöver frukta, att matförrådet blir förstört. 

Använd VIM och spara arbete. 

Sunlight Såptvål Aktiebolag, Göteborg. 

M 

Vristvärmare 
Senaste nyhet för Damer, avsedda 

att vid användandet av lågskor 

värma vristerna i vinterkylan. 

Varm, mjuk, flossad kvalité 

i modernt färgurval 

Kr. I.90 Skaft utan fötter 

Kr. 2.90 Skaft med fötter 

A .  J O N  S  S  O  N  &  c  
Specialaffär för Tricotvaror - Kuues ... ^ ̂  • 

FILIALER: Linnégatan 10 Carl Johansgatan SO 
("Vv 

En gedigen damvâska 
av vår egen tillverkning finner 
Ni säkrast hos 

%&n AGafim 
° KORSGATAB B 

sig däråt anse hemassistenterna tarv
ligt. Det är ju en förryckt uppfatt

ning. Varför finna de detta arbete 

tarvligt, när de sedan hela sitt liv få 

utföra det i eget hem? Är det tarv

ligt därför att det utföres i andras 

tjänst? Därför att det betalas? 

Hemassistenterna äro ensamma om 

att värdesätta det husliga arbetet 

lågt. Det är ett av alla andra vär

derat och, när det är kunnigt och 

väl utfört, beundrat arbete. Med hur 

mycken verklig tillgivenhet omfat

tas icke en rar och präktig huslig 
hjälpreda ! 

Namnet "tjänarinna" är icke tids

enligt och det bör utrotas. "Hem-

sköterska", "hemassistent" äro båda 

två bra beteckningar. 

Skulle vi inte också kunna införa 

titeln "fröken?" Vi kalla ju vår 

skur- och tvätthjälp "fru". Det fö

refaller som om hemassistenterna 

skulle sätta värde på denna titel, och 

de äro ju oftast så propra i sitt yttre, 

så behagliga i sitt sätt, att fröken-

titeln verkligen passar dem. 

För tjänarinnefrågans lösning er

fordras enligt mitt förmenande en 

upplysningsverksamhet. 

Vi ska lära de unga flickorna att 

se det husliga arbetet så vackert, 

så nöjsamt, nyttigt och högt uppskat

tat som det verkligen är. 

Vi ska förklara för dem, att det 

är ett av de hälsosammaste arbeten 
som finns. 

Vi ska påpeka för dem, att när de 

hjälpa oss i våra hem så utbilda de 

sig samtidigt för det husmoderskall, 

som antagligen om några, år blir de
ras. 

Vi ska göra klart för dem, att 

det inte bara är den kontanta lönen, 

de ha som ersättning för sitt arbete, 

utan därjämte och framför allt bo

stad, ljus, värme, god. närande kost, 

tvätt, för vilket allt andra självför

sörjande kvinnor måste betala ut 

den allra största delen av sin arbets
förtjänst. 

Vi ska behandla dem väl. Om de 

äro unga, ska vi tänka på deras möd

rar och visa dem den extra lilla vän

lighet, som vi ville, att våra egna 

döttrar skulle möta, om deras öde 

skulle bliva det icke alldeles lätta 

all i andras tjänst förvärva livsuppe
hället! 

Dixi. 

The Florist's Teleo-rnni, T, 
Association IJ. 8. A. samt Rh el'Tery 
den-Verinittlung, Berlin äro ^ensPe»-
nationella sammanslutningar »v i? IDter-
handlande med rep^entanteÄ"'^ 

Genom dessa sammanslutning,! 
l.ggores att a nästan vilken ^ 
helst fa blommor expedierade S 0ni 

ran ti för utförandet. er ga-
Inga extra omkostnader under ta- t.. 

ning att brev hinner f,am 

plSS"""6™ t5r u"ö™ä«' ' 4 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 
Telegram "Vasa" 

• 10365 

Kobbs 

Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

Bemärk 

J vårt urval av prima Sytïeliôr 
j och Garutringsartiklar. 
* Ar platsens ojämförligt största och 
• bäst sorterade. 
• 

Genom våra fördelaktiga inköps-
källor garanteras lägsta möjliga 

J priser. 
Alltid det modernaste. 

i Oil I R1 ADS SYBEHÖRS. 1 UlL,LUL,rtU3 AVDELNING. 
• Mil 

skonar kläderna och händerna. 
Krymper ej ylle. 

Göteborgs kvinnliga 

diskussionsklubb 

sammanträder i afton den 17 febr. 1 

Kv. Kontorist förbundets lokal, Lilla 

Nygatan 4. Vid mötet, som börjar 

kl. 7.15, håller fil. d:r Lydia H(ål-
ström. från Stockholm föredrag över 

ämnet Kvinnouppfostran och hàlsa. 
För intresserade gives tillfälle till 

inträde i klubben. Årsavgift kr. 

2,50. 

Fru Blom: — Det är bra synd o® 

Larsons. Fru^Larson hade inte ra 

att skriva på listan till hednabarnen. 

Herr Blom: — Det bar ju 

heller vi gjort. . ,, 
Fru Blom: - Nej, men viskul 

ha råd att göra det, om vi vd e. 

o får ett t-6" 
Affärsmannen, pa resa, J* ^ 

legram från sin advokat, *^1 

hand om en rättegång h»r „ 
ning: "Rättvisan har triuffl era _ 

Affärsmannen telegraferar 
kà: "Vi ger oss inte. överklaga d 

t " men ! 

Konstflitens Flossamatta 
iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiMiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiHi 

Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt billig-

Mattan för det burgna, välombonade, med ht1*"""'3'1 smak inredda 

ICOJVSTFLITEJST Göteborg 3-

Offentliga 
nöjen. 

Stora  
SM« " 

Sö: 0 lid fl £ 

Teatern 
och tisdag kl. 7.45 = 

Lohengrin. 
130 Billighetsmatiné : kl. 

BAJADÄREN. 
Jlånd. kl. 8: 

R(^TMASTAHINNAN. 

^nrensbergsteatern. 
, i-l 2 Barnföreställning: 

Söndag »i. * 

<23 

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

à/ s fota 1/ fförsc/ljning 

av 

>or(cir måndagen den /ß fcf g 

(T Fm açasin ef 

^.'ängsgatan 54. 

indag k'' " 
ASKUNGEN. 

Varje afton kl. 

Liliom. 

Teatern.  
Söndag kl. 1,30 Billighetsmatiné: 

FABRIKSTÖSEN. 

Varje afton kl. 8: 

Annonsera. 

Lilla Teatern.  
Lördag och söndag kl. 7 och 9: 

övriga dagar kl. 8: 

Broderna Östermans huskors. 
Söndag kl. ] ,30 Mâtiné : 

HEMSLAVINNOR. 

Göteborgs 
sjukhem. 

m 
MAGASIN 

\KUN£SGM^Ü  ̂ TEL. 9/73 

Förnämsta 
inköpskälla av 
SKOJDOIV 

Ceater. 

det iir något oförklarligt med pu-

Miltiramgången. En bra pjäs ges, 

mm trots reklam och god kritik hål

ler sig publiken mystiskt borta; en 

annan pjäs ges. som varken fått me

ra reklam eller bättre kritik än den 

andra, och plötsligt träffas mellan 

några hundra personer liksom en 

hemlig överenskommelse att kväll 
( 'fter kväll fylla, salongen. 

Något dylikt har inträffat med 
-(un Jessel.s Postnüistarinnan under 

^ ^ kvällar den hittills givits. Ope-
1,1,1 " ''' tydligen en pjäs i folkets 
s®äk. händelserik, romantisk, sen-

twiental utan att vara upprörande 

°c därtill beledsagad av en glättig, 

1 nttande musik. Fill framgången 

minst det präktiga utfö-
tltelr°Uen erhöll i fru Alfhild 

Ingenting trycker kanske i så hög 

grad den åldrande, obemedlade män

niskan som just tanken på vad det 

skall bliva av henne, när sjukdom 

och orkeslöshet en gång komma på 

allvar. I det längsta söker hon att 

genom troget fyllande av en plikt, 

försvara sin plats i samhället, men 

en dag äro likväl kraftkällorna ut
sinade och eventuellt gjorda små be

sparingar lämna ingen trygghet för 
kommande tid. 

^ id detta stadium i livet är det 
gott att veta att det, tack vare be-

hjärtade mäns oeh kvinnors omsorg, 

i samhället finnas institutioner, som 

stå redo att öppna en hemmets dörr 

för dem, som icke längre orka med 
tillvarons kamp. 

En sådan institution är Göteborg-s 
sjukhem för obotliga — den ståtliga, 

högt och härligt belägna byggnaden 

på åsen invid Änggårdsvägen. Få 

;igen inom Göteborgs stad torde va

ra friskare och naturskönare än det

ta, och det vittnar om en god allmän

anda hos staden att det upplåtits just 

åt ett åldringarnas sjukhem, vars till 

sina rum ofta bundna invånare mer 

än andra äro beroende av den yttre 
omgivningen. 

Om man studerar sjukhemmets hi

storia synes första initiativet till en 

dylik anstalts upprättande ha ut

gått från landshövdingen statsrådet 

Fåhrsei maka, fru Laura ï'àhraîus, 

som år 1862 genom inbjudan till en 

välgörenhetsauktion i lilla Börssa

len hopbragte de första medlen till 

en fond. Försäljningen, som jämte 

kontanta bidrag inbringade den för 

Westling-W ejdens tolkning. Hr 

Kinch var en underhållande postiljon 

och hr Beyron en romantisk prins. 

För övrigt arbetar Stora Teatern 

under högtryck och i samma veva 

den framfört denna urpremiär för 

Sverige står den färdig med Wagners-

stora och krävande opera .Lobengrin, 

som med premiär i fredags och så

lunda efter denna tidnings press

läggning gives för andra gången i 

a" ton. 

SiHI HÈURL1NS Hemslöjd, ,k
vT?,8OH" ,t,I 

S]LKEGARD1NER fr. 3:—, MÖBELTYGER, MATTOR, 

i l l i g a  p r i s e r .  

tr. 
e r n) 

DUKAR m. m. 

Tibers löjan» 

R O M A N  

^Se keskien. 

ukt°iiserad Översättnin 

^ihild Lindberg. 

•"i tkg1" 1Ute Skull(! gå till Wies, 

ttur ,Sl|p 

^ Provas ' lemnia, bon iir 
<. \ -

vet rl, du? -c » 1 4a., v • • • varifrån .. . 

i mor!'1 '" raDZ 1 lrädSår" 
' I)å visst/', lmn sade 

""'Vhe 'B direkt att  dU Skulle 

vil, *• 
Saga! '> ban stödde der 

B 

knutna handen mot bordet och såg 

stadigt på henne. 

Hon vände plågad blicken åt sidan 

oeh teg. 

Du har hört skvaller? 

Hon nickade. 
Om Julie och 111ig? Av vQin? 

och då hon icke svarade, gick han 

fram till henne och lade handen på 

hennes arm: 
Vem har vågat draga fram den

na gamla historia? 
Med en häftig rörelse drog hon un

dan sin arm oeh sprang upp : — Och 

du kunde tro, kunde tänka dig, att 

jag inte skulle få reda på det, när du 

framför mina ögon . . . framför mina 

egna ögon, som i går... 
— Vad har man sagt dig? 
— Att du har älskat och älskar 

henne . . . och att jag . . . 
• Du, som min hustru? han lade 

en stark och bitter betoning på det 

sista ordet. • ^ 
-— Att jag bara iir här för att 

du . .. för att ni . .. 
Hon kunde ej få det över läpparna, 

darrade i hela kroppen oeh föll till

baka i stolen. 
Det blev alldeles tyst en stund. 

den tiden betydande summan av 

42,619: 89 kronor, möjliggjorde re
dan i december s. å. öppnandet av det 

första sjukhemmet, som inrymt i hu

set Husargatan 42 begynte sin verk

samhet med det blygsamma antalet 

av 6 pensionärer. Då byggnaden 
emellertid snart nog icke visade sig 

motsvara behoven, överflyttades 

hemmet redan 1866 till Göthgatan 

7. Efter en period av 11 år blev 
dock även denna byggnad för trång 

för det ständigt växande pensionärs

antalet, och man måste ånyo se sig 

om efter annan plats. Främst tack 

vare den frikostiga gåvan av 50,000 

kronor från friherrinnan Oscar Dick

son samt genom stadens tillmötesgå
ende i fråga om tomtplats kunde sty

relsen nu på den s. k. Lö n ad al sä, n ge 11 

(mittför Stadsbiblioteket vid Spräng-

kullsgatan) uppföra ett eget hus, som 

stod färdigt i december 1875, och 

vari sjukhemmet inrymts ända tills 

det år 1903 överflyttades till den 

nuvarande ståtliga byggnaden ute 

vid Änggården. Från en anspråkslös 

början med sex pensionärer i sett litet 

hus i Haga har det alltså utvecklats 
till en betydande institution, som f. 

11. räknar ej mindre än 94 pensionä

rer. därav 70 kvinnliga och 24 man
liga. 

Det är tydligt att en anstalt, ute
slutande grundad på enskilda dona

tioner, ej kan gå en sådan utveck

ling till mötes utan den allra största 
offervillighet. Donationernas rad är 

även imponerande, och bland givar

na återfinner man flertalet av de 

kända filantroper, som under förra 

århundradet i mer än ett avseende 
skänkte pondus och glans åt Göte
borgs historia. 

I våra dagar med dess strängt 
ekonomiserande byggnadskonst skul

le måhända sjukhemmet rent arkitek

toniskt sett, icke ha fått det utse

ende det 1111 har. Med sina spatiösa 

trapp- och korridorarrangemang oeh 

väldiga ytor för synnerligast stora 

samlingsrummet verkar det vid för

sta anblicken möjligen en smula för 

24 KUNGSGATAN 24 
Tel. 3623 - 14QS0 — 6607 
ombesörjer på erkänt bästa sätt 

allt som tillhör begravningar. 

Eldbegängelseföreningen8 expedition. 

Slutligen sade Henry med stilla, lätt 
beslöjad röst: 

— Och du tror det? 

Hon lade huvudet på armen och 

grät. Ytterligt upprörd gick han 
fram och tillbaka i rummet. 

Därefter började han tala, till det 

yttre lugn, men det låg något hårt 
och lidelsefullt i rösten: 

— da, Elisabeth, jag har älskat 
Julie, . . . Du hör, vad jag säger? 

Med en hastig rörelse lyfte hon 

upp huvudet oeh hennes alltjämt tår

fyllda ögon blixtrade av vrede emot 
honom. 

—. . . ja, det korrt över 111ig, grep 

mig. . . Det varade inte länge, dag 

blev snart nykter igen, fullkomligt. 

Redan under vår förlovningstid 
ville jag berätta det för dig, men 

ju mer jag såg, hur du levde och hade 

levat i din tysta trädgård med din 

mor och edra gamla vänner, helt av

skild från världen . . ., från livet, 

utan aning om, hur detta i verklighe
ten gestaltar sig, utan någon som 

helst föreställning om den krets, i 

vilken jag lever och måste leva . . ., 

då ansåg jag det för alldeles omöj
ligt att du skulle kunna, förstå och 

allvarligt och tungt. Men detta älsk-

varda oeh tyvärr numera otidsenliga 

slöseri mecj utrymmet har dock i 

ditta fall en .stor och för invånarna 
oskattbar fördel, i det att alla pen-

sionarsrummen i den tre våningar 

höga byggnaden ha förlagts till sol
sidan. Det är sålunda mer än en 

bildlik sanning att invånarna här 

bada 1 sol. Från sina fönster ha de 
samtidigt den fagraste utsikt över 

den kuperade Frölundadalen med 

dess .sommar som vinter praktfulla 
solnedgångar bortom blånande åsar* 

< H in över den vida nejden sveper 
sist men icke minst havets rena fri

ska luft, blandad med dofter från 
skogs- och ängsmarker. Ett i san
ning tilltalande och omväxlande pa

norama, isynnerhet för dem som äro 

dömda att skåda världen från ett 
sjukhusfönster. 

Rörande ändamålet med Göteborgs 

sjukhem är detta enligt statuterna 
irämst avsett för sådana patienter, 
som tillbringat sin levnad i en un

derordnad ställning i samhället, utan 

att egentligen tillhöra grovarbetar

nas klass, såsom familjetjänare, kon 
torsbiträden, smärre handlande och 

hantverkare" m. fl. Personer behäf

tade med för omgivningen störande 
sjukdomar såsom vansinne eller fal 

landesot vinna icke inträde, ej heller 

fysiskt och moraliskt nedkomna in 
divider .eller sådana, som genom ett 

grälsjukt sinnelag sprida kiv och 
otrevnad bland omgivningen. Man 

förstår «å mycket bättre nödvändig

heten för att icke säga omtanken 

en dylik gallring, då man vet att 

varje rum delas av två pensionärer. 

Så vitt som möjligt söker man att 
vid placeringen taga hänsyn till d 

blivande rumskamraternas förutsätt

ningar att trivas tillsammans, men 

det ligger i sakens egen natur att 

icke ens det längst gående förutse
ende skall lyckas häri. Om sålund: 

i ett fall verklig tillgivenhet kan 

uppstå mellan två som finna inbör

des stöd och hjälp och sällskap i var

andra, kan i ett annat fall lynnenas 
oförenlighet .skapa ett förblivande 
kyligt förhållande. 

Ursprungligen voro alla sjukhem
mets platser friplatser, men numera 

ingår det i planen för sjukhemmets 
verksamhet att bereda rum även å 

betalande sjuka, som därmed för 

den rimliga, avgiften av 1,800 kro

nor per år komma i åtnjutande av 
sjukhemmets förmåner. Sedan år 

1912 innehas läkarebefattningen vic 
sjukhemmet av doktor Georg Ström, 

som vid sagda tid efterträdde fram 

lidne f. d. regementsläkaren doktor 

Abraham Westman, vilkens läkar

tjänst vid sjukhemmet sträckt sig 

över den långa tidrymden av 42 år. 

Den kvinnliga ledningen vid sjuk

hemmet, varav husmodersbefattnin

gen är den förnämsta, är anförtrodd 
åt fem diakonissor, som i arbetet bi

trädas av elva sjukvårdsbiträden. 
1 jänstepersonalen består, dessutom av 

tre kvinnliga tjänare för köket samt 

en tvätterska av vaktmästare och ma
skinist. 

Måhända kunde det vara av all

intresse med en närmare 

redogörelse för dagordningen på ett 
dylikt sjukhem. Redan klockan 7 

börjas arbetet nere i det i källarvå
ningen inrymda köket, varifrån ti
digt uppstigna pensionärer också då 

såsom en första morgondryck kunna 

erhålla varmt vatten eller välling. 
Klockan halv 9 är gemensam fru

kost, bestående av kaffe, smörgås och 

mjölk, i stora salen, ett förut om
nämnt imposant och såsom en kyrk

sal inrett rum mitt för huvudentrén, 

där även gudstjänster hållas varje 
måndag samt alla större fästligheter 

vid jul, nyår och annan högtid. 
Till middagen, klockan 2. utgörande 

2 rätter god och vällagad husmans

kost, infinna sig vanligen alla pen

sionärer, som kunna lämna sina rum, 

medan övriga få maten inburen till 

sig. Klockan 4 serveras kaffe med 

skorpor samt klockan 7 kvällsmat, 

som om vardagarna består av gröt 

oeh om söndagarna av te och smör
gåsar. 

Alltibland bjuda gynnare av hem
met på stora gemensamma kafferep, 

vilka jämte förekommande sång-

och musikstunder utgöra omtyckta 
fästtiga inslag i det stilla livet där
ute. 

Enligt reglementet äga pensionä
rerna fri in- och utgång, men få icke 

utan särskilt tillstånd vistas utom 
hemmet efter klockan 7 e. 111. om 
vintern och klockan 8 e. m. om som

maren. Klockan 9 stänges porten 

och dagen är avslutad. Besökstider 
är utsatt mellan halv 3—6 e. m., men 
kan efter husmoderns medgivande 
förläggas till andra tider. 

Vid nämnandet av ordet husmo
dern står levande för ens minne der 

fina och av sitt kall varmt besjälade 
personlighet, som sedan 20 år till

baka beklätt denna viktiga förtro

endepost vid Göteborgs sjukhem. 
Syster Jenny A len i us! Redan när 

hon kommer en till mötes i diakonis

sans vackra dräkt förstår man att 

hemmet under hennes vård ligger 
under en öm och rådig spira. Så 

kan endast den se ut som vigt sitt 
liv åt en enda oavbruten kärleks-

tjänst. Det är religion omsatt i le
vande verklighet. En krävande prak

tisk gärning och det medkÏÏnnande. 
mottagliga hjärtats många tysta, 

välsignelserika tjänster där bredvid. 

En episod belyser tydligare än alla 

ord hennes förhållande till pensionä-

•erna. Nyligen hade till sjukhemmet 
anlänt en patient, som, på grund av 

sin svaghet kände sig mycket ned

stämd. Syster Jenny hade troligen 
fått höra detta. Och redan första 

morgonen infann hon sig i nykomlin

gens rum, talade milt och tröstande 

med henne och sjöng slutligen med 

sin vackra stämma en psalm för att 
jereda henne glädje. 

Hur mången har i våra dagar det 
sinnet, som vill sjunga för de bedrö-

männare 

rätt bedöma vad jag måste säga dig, 

och jag tänkte, att det var bäst, om 

dina ögon först blevo öppnade för 
verkligheten, och att du vid min sida 

själv finge se något av vad världen 

är, innan jag öppet kunde tala 

Nu trodde jag, att jag kommit så 

långt, . . . att du förstod och hade 
lullt förtroende för mig., det var 

ett misstag Och hur tror du 

det skall k$ijuias för mig. att du ge

nast antar det värsta, han höjde rö

sten, att du vågar kasta, mig i an

siktet, . . . efter allt. . . alla dessa 
månader . . .? 

Plötsligt löpte hans häftiga tem

perament iväg med honom, han ställ

de sig framför Elisabeth, böjde sig 

fram och lade, ytterligt upprörd, bå

da händerna på hennes axlar. 
—- Henry! 

Säg, att du tror mig, Elisa
beth ! Att du vet, att jag . . . 

- dag vet det inte. 

Av allt som han sagt henne, hade 

hon endast fullt fattat bekännelsen 
om hans lidelse för Julie, samt att 

han hållit detta dolt f ör henne. Hen

nes smärta och förbittring kommo 

orden att störta över hennes läppar 
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vade? Men så länge denna anda le

ver inom Göteborgs sjukhem skall 

det- kunna kännas som ett verkligt 

hem för dem som där funnit sin näst 
sista tiifflyktsort. Och den varma 

människokärlek, som gått som en röd 

tråd genom institutionens hela histo
ria, skall inom dess fridfulla murar 
på nytt förverkligas varje ny dag. 

—e. 

Lärarinnan till småbarnen: — 

Tänk nu noga efter! Vad är det för 

något, som en elefant har och som 
inte något, annat djur i hela världen 
har. 

Absolut tystnad. Oerhört hjärn
arbete. 

Sa reser sig Pelle: — Elefantun
gar! 

« A i  V  I  T  A .  V  E  C  J K .  A  P C  
överbliva rester av Dam» och Barnunderkläder, Tricotvaror, Hand
dukar, Duktyger, Brodyr, och Spetsar ni. 111. utsäljes under några dagar 
till ytterligare nedsatta priser. 

VIT Y ARU-MAG ASINET 
Expositionshallen Kungsgatan 38—40 1 tr. upp. 

innan hon hann göra klart för sig, 
vad hon sade. 

Han släppte genast greppet om 

hennes axlar, stödde sig åter mot 
bordet och strök sig med handen över 
pannan. 

— Förlåt, jag blev häftig, men det 
kom så oväntat! 

Därefter slog han sig 11er i en av 

de ljusa fåtöljerna vid bordet, knäpp

te händerna hårt tillsammans och 
tvang sig till lugn. 

— Vill du vara god och förklara 
dig. 

Alltjämt satt hon rak och det 

ryckte i hennes ansikte av sinnesrö
relse. 

— Jag lörstår infe, varför du val

de mig, da du älskar varelser som 
dulie, jag förstår inte, varför du an

ser mig vara alltför omogen för att 
från början vara din kamrat, jag 
förstår inte, vad som alltid drar dig 

dit över, hon gjorde en föraktfull 
gest mot Wiesnerska huset, varför 
du låter mig vänta . . . vänta! 

— Franz är min vän, den nya ope
ran . . . 

— Jag förstår inte varför du vill 

anses som så god vän med Franz, 

den fåfänge, narren, som du fullstän
digt överskattar . . . 

— Och diu fullständigt underskat
tar. . . ,Tag är hans vän! 

Hon skrattade till vredgad: Och 
det vågar du säga, och det vill du 

att jag skall tro, efter din bekän
nelse nyss! 

En stark rodnad steg upp i hans 
ansikte. 

Om det hade lyckats, som jag 
nu av varje ditt ord förstår, så full
komligt misslyckats för mig, så 

skulle jag sedan även försökt att 
klargöra för dig det Wiesnerska äk

tenskapet och Franz' och mitt för
hållande sinsemellan. 

Hon sprang upp, och orden kommo 
i en våldsam ström: 

- Jag vill icke förstå det, vill ic
ke veta, hur ni klara upp sådana 

här saker! Jag hade så säkert trott, 
att vi stodo utanför sådant, du och 

jag! Men nej. mitt upp i all denna 
usel het oeh lögn ser jag dig nu . . . 

och 1111g med, mig med! Visste du 

då inte, att jag inte kan leva i så

dant? Kände du mig inte bättre? 
Darrande hämtade hon andan: 

— Varför har du tagit mig hit, 
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Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Hktenskapets 
blindskär. 

Den kvinnliga synpunkten. 

Den i förra numret återgivna 
manliga deklarationen om orsakerna 
till kärlekens slocknande och denna 
händelses betydelse för de båda kon
trahenterna har försetts med en 
mängd randanmärkningar av kvinn
liga experter på området, vilka föra 
sina pennor med både kraft och 
skicklighet för att inte tala om det 
goda humöret. 

Låt oss erkänna, skriver en av 
dem, att det är ett tragiskt ögon
blick i en mans liv, då han känner, 
att hans kärlek börjar -slockna. Det 
är helt säkert inga glädjestunder för 
ett hjärta att vaka över en skön illu
sions avsomnande och hädanfärd, att 
se en trolsk drömsyn antaga vardag
lighetens gråa färgton. 

Men för kvinnan är det något mer 
än en dröm, en illusion som förin
tas, det är ett liv som förstöres! 

Ävep i sina dystraste ögonblick 
hör en man näktergalen sjunga i sitt 
inre. Hon var helt säkert inte den 
rätta. Hon var icke den, som skulle 
bli hans.Fylgia. Kanske finns hon, 
"den underbara andra" långt, långt 
borta där rägnbågen går ned vid ho
risonten! Det ligger tröst och ljus
ning i en sådan lönlig tanke. 

För kvinnan däremot synes allt 
så hopplöst slut Hennes man var 
mannen för henne. Så enkelt är det. 
När icke han höll måttet, så kan in-
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säg mig, varför, om icke . . , Men det 
vill jag inte vara med om. Jag vill 
hem, låt mig fara hem, Henry ! 

Och då han tigande såg ner, till
fogade hon saktare, nästan bedjande: 
. . . bara för ett par veckor, så jag 
kan komma i jämnvikt, överlägga. 

— Nej! 
— Henry! 

— Nej! Han vände huvudet åt si
dan, så att hon ej skulle se, hur det 
ryckte i hans läppar. Det skulle va
ra den största orätt både mot dig och 
mig, om jag tilläte det. Därborta 
skulle du snart åter krypa in i ditt 
skal, och aldrig mer finna dig till
rätta i verkligheten. Jag låter dig 
inte fara dit bland dessa gamla män
niskor, som blott skulle lära dig att 
avsvärja livet och resignera, innan 
du ännu lärt känna dig själv. Nej, 
här skall du leva, här i min värld, 
sådan den nu en gång är, och det. . . 
han hjedade sig och fortsatte med 
svårighet, alldeles så som du själv 
vill . . . jag skall inte falla dig be
svärlig, men, fortsatte han med li
delsefull stämma, här skall du vara, 
här! 

Hon var nu åter alldeles lugn, men 

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. 

gen man på jorden göra det! Hon 
känner det i allt fall så — just då! 

När en man finner sitt hjärta 
tomt och längtar att se en ny här
skarinna därinom, går han ut för att 
söka henne. Vilken äventyrets spän
ning och tjusning vilar det inte över 
en sådan mannens giljarfärd bland 
landsens döttrar! 

För kvinnan ställer sig saken helt 
annorlunda. Trots hennes i socialt 
hänseende så förändrade ställning, 
vilken icke blott tillåter utan även 
kräver företagsamhet, äro förhållan
dena på kärlekens område desamma 
som de alltid varit — hon söker icke, 
hon låter sig sökas och vinnas! 

En kvinna är mindre sammansatt 
och mera praktisk än en man. För 
henne är kärleken icke en fager och 
skimrande dröm utan livets mening, 
och hemmet är för henne icke ett 
'behagligt ställe, dit man drar sig 
tillbaka från det verkliga livet för 
några timmars rekreation utan livets 
cen trum! 

Det är möjligt, att mannen är en 
idealist, en drömmare, en romanti
ker. Vår läggning är inte sådan, 
och det är antagligt, att de flesta 
av osis inte förstå honom i detta styc
ke. Kanske frukta vi till' och med 
dessa hans böjelser som kunna vända 
hans håg utåt, från oss, från hem
met? Måhända göra vi en del för 
att kväva dem. Om vi därmed ska
da hans själ, döda hans längtan mot 
stjärnorna, så må det förlåtas oss, 
vi handla icke i medveten ond av
sikt utan drivna av en brinnande 
åstundan att äga honom helt och hål
let för oss själva och för hemmet. 
Vårt dåraktiga hjärta tror, att kär
leken betyder lika mycket för ho
nom som för oss, och att kärleken 
verkligen är värd så mycket, som vi 
kvinnor tro. 

En man idealiserar den kvinna 
han älskar. Det är själva förutsätt
ningen för att han skall älska henne. 
Han måste vara förtrollad, för
häxad, förblindad! Kvinnan vet det 
utan att tänka däröver. Den unga 
flickan säger trosvisst till sig själv: 
"Jag skall bli älskad!" Frågar man 
henne varför, hänger hon med hu
vudet och blir svaret skyldig. Var
för skall man älska henne? Hon är 
icke alltför vacker, hon är icke sär
deles begåvad, hon äger inga lysan
de egenskaper, hon är inte på något 
sätt underbar. Hon vet det, men 
hon vet också, att trots allt detta, 
skall hon en dag bli idealiserad, bli 
utrustad med fullkomlighet, bli äl
skad och tillbedd. 

Kärleken gör aldrig kvinnan blind 
på detta sätt. Hon ser mannen så
dan han är, och hon älskar honom 
med hans förtjänster och fel. Det 
är något verkligare, fastare, hållba-

rare i hennes känsla. 
Varför dör kärleken? Alla veta 

skälet. Det finns nämligen endast 
ett skäl. Ingen vill ge det ordet ge
stalt och blicka in i dess skrämman
de ansikte — att man uttömt passio
nen, att den ingenting mer har att 
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Emottager insättningar mot högsta 

gäl lande ränta.  

Uthyr brand- och dyrkfr ia förva-

r ingsfack.  

Förmedlar köp och försäl jn ing av 

akt ier  och obl igat ioner.  

• Emottager mot bi l l ig avgi f t  (s.  k.  

öppen deposi t ion) al la s lags 

värdehandl ingar.  Avkastning 

redovisas omedelbart  t i l l  depo-

nenten. 

Emottager t i l l  förvar ing i  kassavalv 

(s.  k .  s luten deposi t ion) förseg

lade lådor,  konvolut  o.  dyl .  

ge ,att den är ett dött ting, som man 
skräckslagen flyr, längtande efter en 
ny levande känsla! 

Hällre än att erkänna detta nak
na faktum, söker man efter alla möj
liga bagateller som man i stället 
skall kunna ange såsom antagbara 
skäl. 

En kvinna skulle, i detta hänse
ende, mycket väl kunna säga t. ex.: 

"Han somnade, när jag sjöng." 
"Han hostade så fult om mornar-

ne." 

"Han var så otrevlig mot kypar-
ne, när vi voro ute på restauran
ger." 

"Han talade jämt om hur hans 
mamma lagade den och den rätten." 

"Han stammade, . när han blev 
upprörd." 

"Han blev vid retligt humor efter 
tredje groggen." 

Var och en förstår, att kärleken 
inte dödas av sådant, att den, om så 
vore fallet skulle härjas av oavbru
ten pest. När man börjar reta sig 
på bagateller arv detta slag, då är 
kärleken redan död, stendöd! 

De övriga kvinnliga debattörerna 
finna andra synpunkter värda be
aktande. 

— Ah, skriver en, kärleken! Dess 
stjärneglans, dess trolska mystik, 
dess honungssöta ord, dess kyssar 
av myrrha och ambrosia! Men hur 
grått och färglöst ter sig inte allt 
detta mot vad man känner i det stol
ta ögonblick, då man löser de bojor 
kärleken slagit en i, och man åter 
är fri, fri, utan värk i hjärtat, utan 
oro i sinnet och med en puls som re
gelrätt slår sina åttio slag i minuten. 

En förälskad kvinna är aldrig helt 
lycklig. Bitterljuv är henne kärle
ken. Hon ger sig den i våld på ett 
helt annat sätt än vad mannen gör. 
Den genomväver hela hennes väsen
de, blir ett med henne själv. 

Kvinnan vet, att ömannen trots år
hundraden av civilisation är lika po
lygam i dag som på den tiden, då 
han vandrade omkring i djurhudar, 
hon vet, att hans väg är full av fre
stelser, och att han är svag för fres
telsen. På samma sätt som hon själv 

förtrollat och förblindat honom kan 
en annan kvinna komma att göra det. 
Fruktan för dessa andra läppar, des
sa andra ögon vilar som en aldrig 
stillad ångest i hennes hjärta. Hon 
skönjer oroväckande tecken överallt. 
Ett liknöjt tonfall i hans stämma 
dröjer i timmar kvar i hennes öra, 
en förströdd blick ur hans öga fyl
ler henne med bävande oro, och om 
han glömmer att kyssa henne, när 
han går på morgonen, så mister so
len sitt sken. 

Det är något fruktansvärt i att 
vara så helt i en känslas våld, att 
för sin lycka vara beroende av en 
annan människas nåd. Vilka ohygg
liga marter genomgår icke en kvinna, 
när hon känner att den man hon äl
skar glider bort från henne, kallnar, 
blir fientlig! 

Kvinnan är monogam, hon är tro
gen den man hon älskar och som 
återgäldar hennes kärlek. Hon äl
skar honom om han blir fattig, sjuk, 
om han blir krympling, brottsling, 
föraktad, utan vänner. Kärleken 
flyr aldrig ur en kvinnas hjärta. Den 
fryses till döds av mannens köld. 
Denna process är så kvalfull att det 
kännes som jublande, snyftande tyc
ka, när den är fullkomnad. 

Denna värkande kärleksböld, som 
marterade lrenne vid varje skiftning 
i grått i den älskades lynne, vid 
varje liknöjd blick, vid varje ovän
ligt ord har opererats bort av lik
giltighetens kniv — hur lätt hon 
känner sig om hjärtat! Hon är fri, 

hon . har återfått äganderätten till 
sin själ. Ingen hård hand har längre 
något grepp om hennes hjärta. 

Vad är kärlekens orosfyllda fröjd 
mot denna frostigt klara självstän
diga lycka! Livet är åter rikt. En 
solnedgång är solnedgång, även om 
icke han är med. Hon är icke längre 
en del av en annan, utan en hel män
niska! Hon gör de underbaraste 
upptäckter. Hon finner, att jorden 
är bebodd, att den innesluter även 
andra varelser än henne och den man 
hon älskat. Och allra underligast, 
hon ser, att det finns andra män, 
vilkas blickar vila på henne med 
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beundran, män vilka uppvakta henne 
och sända henne blommor, män vilka 
något litet intresserar henne. Det 
kan också hända, att hon gifter sig 
med en av dem och .att hon blir lyck
lig med honom, men älskar honom, 
nej, det gör hon inte! En kvinna 
älskar endast en gång! 

Härmed är sammanfattningen 
gjord. Man måste tillerkänna de 
framförda åsikterna objektivitet, 
självständighet och även i vissa hän
seenden nyhetens behag, det sist
nämnda synnerligen märkligt i en 
fråga, så grundligt stött och blött 
som denna. 

Finns något att anmärka mot tan
kegången i de återgivna uttalandena 
eller något att tillägga, bereder nog 
Kv. T. gärna plats därför på sin 
diskussionsspalt! 

Edith MacMillan. 
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brevlåda. 
S. K. Hällor tyvän. », ^ 

Magna carta. Se stort och fil0, 
fisk t på tingen! Beklaga och 
att rätta till hällre än att döma I 
vet är ju ingen lek för någon av ^ 

Ga. I nästa nummer! H 
tack ! 

Fru S. 11'. Om det är ekonomiskt 
fördelaktigt att annonsera? Abso
lut! Både för Er och för oss. % 
kommen! 

A. R. M. Vi tro, att de synpunk
ter Ni skriftligen delgivit oss i mångt 
och mycket skola vara företrädda i 
den i detta nummer införda artikeln. 

Lärarinna. Det växlande livet 
bjuder på många fall, och säkerli
gen har vart o. ett av de här nämné 
tillämplighet på något, håll, fastän 
det ju givet ieke ligger inom en enda. 
människas erfarenhet att känna till 
idem alla. 

När hjärtat råkat har med huvudet 
i tvist, 

har alltid hjärtat dock fått råda. 
Det stackars huvudet ger vika jämt 

till sist, 
förty det klokast är av båda. 

Paul Heyse. 
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ansiktet var blekt och orörligt. Han 
reste sig upp och vände sig helt mot 
henne: Alltså kommer du inte att 
resa hem med mitt samtycke . . . om 
du gör det mot min vilja, kan jag 
ju inte hindra dig . . . det vet jag ju. 

Då hon sv-arade, hade hennes röst 
åter denna underliga, dova klang, 
som redan i går förekom honom så 
främmande: Du kommer att inse, att 
du måste tillåta det. Tills dess stan
nar jag här naturligtvis, och hon när
made sig dörren. Då hon lade han
den på låsen, tog han helt ofrivilligt 
ett steg efter henne. 

— Låt mig vara, är du snäll, och 
hon vände sig om och gick. 

Han gick igenom den närliggande 
matsalen, där Braune redan höll på 
att duka, och ner i sitt rum. Han 
satte sig framför skrivbordet, stödde 
huvudet i händerna och såg framför 
sig. Tillfälligtvis föll hans blick på 
en liten tavla från Martinshöhe, en 
akvarell föreställande det vackra 
gamla huset under höga träd, där 
Elisabeth vuxit upp. 

Hade hon rätt? Hade det varit 
ett brott att taga henne därifrån och 
plantera om henne i denna värld, 

som, det måste han ju medge, var en 
ganska sumpig mark? 

Men hon hörde ju inte alls hemma 
i denna stilla trädgårdsvrå, där hen
nes mors levnadsafton flöt hän! 

Nej, hon hade ju både mod och 
temperament och, om också ännu 
ha.lvt omedvetet, lidelse och livs
glädje. 

Och allt detta skulle lian överläm
na till åldringarna därborta och låta 
den gamla bekantskapskretsen för
virra och göra slut på den kärlek, 
som drog henne till honom? 

Nej, han ville ej låta missleda sig. 
Här måste hon stanna och vakna 
upp till tillvaron, här, där livet gick 
i starka, kraftiga vågor, vakna upp 
för honom eller — han försökte ut
härda tanken —• för en annan. 

Ty om hon någonsin skulle kunna 
förstå, att han, trots det att hans 
ungdom förflutit i en storstad, trots 
det att hans temperament utsatt ho
nom för många av dess faror, dock 
innerst hållit sig stark och obesmit-
tad, vem kunde veta det? Hon såg 
ju honom mitt uppe i allt dètta för

hatliga, usla ... ! Han slog sig med 

flata handen mot pannan: vad borde, 
vad kunde han göra? 

Då for en ny tanke genom hans 
huvud: Vem kunde ha berättat för 
henne detta om Julie på ett så helt 
och hållet förvrängt sätt? 

Vilken gemen usling hade varit 
framme och berövat honom allt, vad 
han hittills lyckats vinna? Och hela 
hans återhållna, våldsamma vrede re
ste sig mot denne obekante. Det 
skulle ha varit en lisa, om han haft 
honom framför sig och kunnat få 
gripa honom om strupen. 

T häftigaste uppror gick han fram 
och tillbaka i rummet. 

Då öppnade Braune tyst dörren: 
Det är serverat. 

Ögonblickligen lade van der Borgk 
band på sig, ordnade sitt hår framför 
spegeln och gick upp. Stora matsa
len på nedra botten användes blott 
vid festliga tillfällen. 

Han blev stående vid matbordet 
och väntade. Säkert skulle fru Ring-, 
ler komma och anmäla, att nådig 
frun vore sjuk eller något liknande. 

Då hördes steg utanför, Braune 
öppnade dörren, och den unga frun 
kom in, till det yttre som om ingen

ting hänt. Hon intog sin plats med 
sin vanliga, lugna hållning och gjor
de någon liten obetydlig fråga samt 
uppträdde under hela måltiden med 
sådan behärskning, att det t. o. m. 
kunnat förvilla Henry, om icke hen
nes röst varit. Men den förrådde för 
honom, att hon dragit sin kyliga 
slöja fastare omkring sig än någon
sin för att skydda sig mot honom 
och hans värld. 

Hon påminde honom om, att det i 
dag var trioafton, och att Mathias 
Grün skulle komma klockan sex. 

- Vill du, att jag telefonerar åter
bud? 

Nej. 

Du är inte för trött sen sen 
1 garr 

— Nej, jag vill gärna, att han 
kommer så aitt vi få spela. 

— .. ̂ så att vi inte bli ensamma, 
fullbordade Henry meningen bittert 
för sig själv. Han såg en stund fram
för .sig och vred knivens silverskaft 
mellan fingrarne. 

— Som du vill, sade han sedan. 
— Om du inte har lust... Griin 

har ännu noterna till sin cellokon-

cert här, han vill säkert gärna spe 

den ännu en gång med mig-
Han log: Jag skall spela. 
Sedan talade hon om förestå » 

garna i går och dissonansen där- ^ 
gav henne rätt: Men vad vi 
vad kan du väl vänta av cn ̂  ̂  
heterogen samling? •lag^ir. 
sådana missljud, man blir 

Det ser så ut. mpn denn* 
Och han log pa ny* ' b,{f 

gång med tydlig bitter e . ^ 

en paus. Så började 1011 ^ ueBet 
bart angelägen att bibehålla 

ar allt sa ry 
diskan, under » 

""s1""6 
m rvtmis»1 

av sämja: Varför var a- -
och vackert hos indiskan, 
att de moderna danser na 
mig så tillkonstlade och ot 'g j I Del ligger t» »?*' 

dem. ,4 en 
— Indiskan har nog oc 

med sin dans. (forts-)-
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UtlandsKrönika 
i sammandrag. 

Den engelska, arbetarregeringen 
har ingen lätt seglats i den av un-
dervattensgrund fyllda och av alle
handa politiska kastvindar hemsök
ta furled, i vilken den manövrerar. 

Etter den lyckligt avvecklade lok-
maimasträjken slungades England ut 
i en ny arbetsstrid av ännu större 
omfattning — den 16 febr. utbröt en 
allmän hamnarbetarstrejk, i vilken 
sedan allt flera, arbetargrupper in-
drogos. Hela sjöfarten lamslogs till 
enorm skada för landets industri och 
handel, varjämte matvarutillförseln 
i betydande grad avstängdes. Si
tuationen såg ytterligt hotande ut, 
då plötsligt fred slöts den 21 febr. 
I nder konflikten har allmänhetens 
sympatier varit på arbetarnes sida. 

eras krav på en löneförhöjning av 
- shillings pr dag har ansetts fullt 
berättigat med hänsyn till de rådan-
e levnadskostnaderna och godkän-
Pö ,iven i fredsuppgörelsen. 
Ofattbart är hur en konflikt, så 

örödande som denna, kan släppas 
»s över ett land, när lösningen varit 

Sa latt som det här visat sig. 
engelska regeringen har fått ett 

yt mothugg i parlamentet. Förre 
nistern för luftförsvaret Sir Sa-

fc_e, oare framlade ett resolutions-
^ari yrkades, att Englands 

rafter böra ge tillräckligt 

luft t • star-kaste främmande 
Enal n Rafter vilkas slagvidd når 

an (nämligen Frankrikes). 

trvcke,°+ln^S^a^£Lrne £avo llt'" 
K utan 

nT VerkliS rustningsvil-
rustn' S 0S snarare omfatta av-SlT881™1"' E° » 
liften ' af ®1ran^r^es övervälde i 
litade 1 °r0ade Unom — han 

rättfa på fransmännens 

kfta»no \ r^' ^ rïessa anföranden 
literalt S arPa Protester även från 

alt 'håll. F 
SkudlM 

luftstridskr 

7" l-iget. 
•C" • 

rågan kommer att 
samband med luft-

^ta.tion^KUn*S* iern ^ar ln^ör en de-
gar föiv-iran en£elska fredsförenin-

^ringe/f ' att "allt vad enSelska 

^kförhi fan göra för att stärka 
ställning, det skall 

v, öunis , 

4"tagit (](, C ^^^kammareii har 
^katten"11 ^ omstridda ex-

ledets T"1 'iires'aSlts för att stär-
'tflf lnansiella ställning. Den 
%kt fijrP?°en fortsatter att falla, 

^gentin^011 aV den belgiska-
dr med visshet känt om 

de resultat, till vilka de båda skade-
standskommittéerna kommit, men 
luften iir full av rykten. Man tror, 
att experterna skola föreslå upprät
tandet av en tysk guldbank, den ty
ska rikshushållningens balanserande, 
för vilket en nödvändig förutsättning 
är, att Ruhr i ekonomiskt hänseen
de åter kommer under Tyskland, 
samt vidare att nämnda land bevil
jas ett stort internationellt lån, för 
vilket de tyska järnvägarna skola 
ställas som säkerhet. Den politiska' 
och ekonomiska kontrollen över Ruhr 
skulle Frankrike däremot få behålla. 

Tysk®, utrikesministern Strese* 
mann har i ett tal förklarat, att en 
nära framtid kommer att bringa sam
förstånd mellan Tyskland och enten-
temakterna, men på utomordentligt 
hårda, knappast uthärdliga villkor 
för det tyska folket. 

Den tyska riksdagen har samman
trätt till sin antagligen sista session 
före vårens nyval. Den tillfälligt 
antagna fullmaktslagett, som beklätt 
regeringen ,med större befogenheter 
än konstitutionen eljes ger, upphörde 
att gälla den 15 febr. På vissa po
litiska håll önskar man, att de med 
stöd av fullmaktsLagen utfärdade 
regeringsförordningarne .skola upp
hävas. Regeringen motsätter sig med 
bestämdhet en del av dessa krav och 
kommer, om hänsyn icke tages här
till, att omedelbart upplösa riksda
gen. 

Yid lantdagsval, som i dagarne 
ägt rum i Thüringen och Mecklen
burg, hava högerpartierna gjort ut
omordentligt stora landvinningar. 
De liberala grupperna samt socialde
mokraterna hava lidit katastrofarta-
de förluster. Kommunisterna hava 
gjort en del framsteg. Man väntar 
att en stark högervind skall blåsa vid 
riksdagsvalen längre fram på våren. 
Engelska korrespondenter i Tysk
land förutspå republikens snara fall. 
Delstaterna, säga. de, komma att åter
uppstå och monarkien att utropas på 
skilda håll, bl. a. i Preussen, Bay
ern och Wiirtemberg. Den preussi
ska tronen är reserverad för kron
prinsens äldste son, som i juli blir 
18 år och därmed myndig! 

Separatiströrelsen i Pfalz är icke 
längre att räkna med, sedan Frank
rike, pressat av England, undandra
git densamma sitt stöd. Befolknin
gen låter sitt raseri gå ut över sepa-
ratisterna, av vilka ett stort antal 

dödats. 
Bayern har gjort vissa eftergifter 

i fråga om sina inre förhållanden och 
därigenom närmat sig riksregeringen. 
Man har offrat landets diktator von 
Kahr och låtit general von Lossow 
träda tillbaka från chefsbefattningen 
för bayerska riksvärnsdivisionen, vil
ken hädanefter skall avlägga tro
hetsed icke blott till bayerska rege
ringen utan även till riksregeringen. 

Från Ryssland meddelas o.m väx
ande jäsning inom den röda armén. 

I Rumänien ger sig tillkänna en 
allt starkare stämning mot Frank
rike särskilt med anledning av de 
hårda villkor som stipulerats loi det 
franska lånet på 100 milj. francs. 
Rumänien önskar icke häller föra nå
gon antitysk politik. Ett närmande 
mellan Italien och Rumänien förebå

das. 
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€n betydande kvinna bakom 
varje betydande man. 

Mr Henry Ford, den amerikanske 
bilfabrikanten, miljardären och en 
av de duktigaste och präktigaste 
männen i vår tid, har intervjuats av 
en sin landsmaninna Elizabeth Breu
er. Samtalet kom därvid även in 
på ämnet "Kvinnan". 

— Varje betydande man, sade mr 
Ford, har en betydande kvinna bak
om sig. Allt vad jag har att säga 
inneslutes i denna enda sats. 

Miss Breuer, som tydligen önskade 
ett något fylligare och mera detal
jerat uttalande, var emellertid ge
nast färdig med en invändning och 
frågade, hur det då kunde komma 
sig, att världens stora män i allmän
het haft husliga trassligheter att dra
gas med. 

- — N ä r  j a g  s ä g e r ,  a t t  d e t  a l d r i g  
funnits en betydande man, som icke 
haft en betydande hustru, svarade 
mr Ford, så har jag därmed icke 
sagt, att de förenats av någon stor 
kärlek. Emellanåt har förhållandet 
varit raka motsatsen därtill. Kärle
ken har icke så mycket att göra med 
ett lyckligt äktenskap, som ni tycks 
tro. Vad jag vill säga är att äkten
skapet över huvud taget har den 
egenskapen att väcka till liv det bä
sta hos mannen. 

Miss Breuer gjorde en ny invänd
ning och erinrade om president Lin
colns äktenskap. 

— Fallet Lincoln, genmälde mr 
Ford, bestyrker mitt påstående. Det 
var hans hustru, som förhjälpte ho
nom till framgång, och ändå var det 
icke något kärleksäktenskap. Hon 
såg i Lincoln, som då endast var en 
fattig okänd advokat, möjligheten 
till en stor man. Hon var äregirig 
både för sig själv och för honom 
och hennes ständiga missbelåtenhet 
och stora krav tvingade Lincoln, som 
var en trög natur, att spänna sina 
krafter till det yttersta. Det kallar 
jag ett lyckligt äktenskap! 

Äktenskapet är en förbindelse, som 
består av många andra saker än ba
ra kärlek. Det omsluter hela livet, 
och det finns i livet utom kärlek en 
mängd andra ting, som äro väl så 
viktiga. En mans arbete är av lika 
stor betydelse, hans karaktärsutveck
ling också. Även om mannen icke 
älskar sin hustru, så kan äktenska
pet, om det innesluter tro, mod och 
kärlek till något högre än materiella 
ting, vara värdefullt. 

Gräl kan vara en lika stark driv
kraft för mannen som hustruns kär
leksfulla beundran. Ja, ibland en 
bättre! Vi ha straffat kvinnor för 
deras gräl, vi ha kritiserat dem 
skarpt därför; nu kan det vara på 
tiden, att vi ge vårt erkännande åt 
den nyttiga instinkt, för vilken grä
let är det hörbara uttrycket. 

Låt oss t. ex. tänka på Xantippa. 
Hon måste hava haft värdefulla per
sonliga egenskaper, eljes skulle en 
så vis man som Sokrates icke hava 
tagit henne till hustru och han skulle 
icke hava upprätthållit äktenskapet 
under en så lång följd av år, om hon 
icke verkligen betytt något för ho
nom. Xantippa hjälpté otvivelaktigt 

Sokrates med sin skarpa tunga, vil
ket icke hindrar att allt vad vi min
nas om henne är att hon var ett ond-
sint fruntimmer. Gräl är ingenting 
annat är en bergfast tro, att det bä
sta i en man — och blott en hustru 
vet vad detta bästa är — skall 'segra 
över alla frestelser, som hans egen 
svaghet, hans lättja, hans tvivelsju
ka resa i hans väg. 

Miss Breuer ledde därefter samta
let in på ett annat ämne nämligen 
den för både män och kvinnor så 
farliga fyrtioårsåldern, då så många 
av dem övergiva och räkna för intet 
allt som tidigare varit deras livs 
lycka, hem och familj, för att följa 
de irrbloss deras lidelser tända. Miss 
Breuer undrade vad mr Ford som 
man hade att säga om dessa ledsam
ma förhållanden och om han visste 
något sätt, varpå dessa 'blindskär, 
sorc vållat så många lyckliga äkten
skaps undergång, skulle kunna und
vikas. 

Mr Ford var genast färdig med 
sitt svar: 

Hemmen, förklarade han katego
riskt, behöva icke förlisa på dessa 
blindskär, om den man eller den 
kvinna, som är den oskyldigt lidan
de, har verklig förståelse för vad 
livet är. Vårföre ha vi kommit hit till 
jorden? För att göra erfarenheter! 
Äktenskapet är en av dessa erfaren
heter. dag har sett många män men 
endast helt få kvinnor tappa huvu
det, när de passerat -de fyrtio, och 
falla, offer för en otillåten kärleks
känsla. 

Om saken gäller en man vill jag 
säga till hans hustru: Betrakta det 
som mässling! Det är en sjukdom 
som angriper massor av människor. 
Man bör uppfatta det så. Ni hjäl
per er man på det sättet. Håll ut! 
Låt det icke såra er. Låt det icke 
ödelägga ert hem! Tänk på allt det 
värdefulla, som inneslutes i ert äk
tenskap. Tänk på alla de sorger ni 
burit tillsammans, alla de offer, all 
den kärlek varmed ert hem byggts 
upp. 

Om saken gäller en kvinna säger 
jag på samma sätt. Kom ihåg att 
er förbindelse är grundad på kärlek 
och förståelse, och att den skall upp
rätthållas i både sorg och glädje •— 
håll ut, tills din hustru återvunnit 
sin hälsa och kommer tillbaka till 
dig. 

— Men såret, invände miss Breu
er, såret är dock oläkligt. 

— Många saker såra, svarade mr 
Ford filosofiskt, men ett ärligt sår, 
ett sår, som vi förstå, kan bäras. Jag 
har sett många män gå vilse på detta 
sätt, men åter komma upp på den 
rätta vägen, en erfarenhet rikare och, 
jag tror också, förbättrade. Hur 
skulle något som gjort dem till bättre 
män, till män som luttrats genom ån
ger, kunna såra deras hustrur? Det 
skulle möjligen kunna såra deras få
fänga och deras högmod, men icke 
det bästa, det ädlaste hos dem. 

Intervjuen gick därefter över till 
andra ämnen av mindre intresse. 

"frispråkiga essayer. 
ett radikalt verk av en prästman. 

« 

Domprosten vid S:t Pauls kate
dral i London. d:r William Ralph 
Inge är ingen främling för svenskar
na. När den framstående engelske 
prästmannen förra året såsom före
dragshållare besökte vårt land skaf
fade han sig många lyssnare, många, 
anhängare och, man har skäl att tro 
det, även en del motståndare. I detta 
nu en av Englands mest framträdan
de kulturpersonligheter hör han näm
ligen till dem som på en gång väcka 
och oroa tiden genom det oförskräck
ta sätt varpå hap griper sig an med 
dess problem. 

Det lilla urval av hans essayer,, 
som under ovanstående rubrik klätts 
i svensk dräkt ger en tämligen klar 
bild av hans andliga fysionomi. Han 
är en stridsman på alla fronter — 
på religionens, sociologiens, filoso
fiens. En fristående, orädd man — 
en av dessa, som England förut givit 
hemortsrätt med en Ruskin, en Car-
lyle m. fl. och som plötsligt uppstå 
när tiden så kräver, såsom frisprå
kiga kritiker i denna den 'mest till-
knäppta o. ortodoxa av nationer. In
ternationellt sett är dean Inge en ro
pande röst för mänsklighetens svåra
ste trångmål just nu — dessa för hela 
den civiliserade världen gemensam
ma trångmål, som en ur sin bana 
plötsligen urspårad utveckling ska
pat, och'varur ännu ingen skönjer 
vägen. 

För var och en som verkligt djupt 
och närgående lider av det nuvaran
de världstillståndet och förnimmer 
det som oni själen icke längre hade 
något syre att inandas i dess kvävan
de materiella luft bör denna lilla 
samling essayer komina som en frisk 
och livgivande fläkt. För andra 
däremot, som förnöjda inrättat sig 
efter materialismens krassa bud så
som ett oroande varsel om att nytt 
stundar, som på ett radikalt sätt skall 
omvärdera alla värden i deras jor
diska paradis. 

Det skulle taga denna tidnings ut
rymme för mycket i anspråk att me
ra detaljerat ingå på de olika essay
ernas innehåll. I den essay, Min 
tro, som inleder boken strömma spörs
målen in över författaren i sådan 
mängd att det kan förklaras hur han 
av en av sina landsmän benämnts en 
"nationell institution". Med stöd 
bl. a. i Äugustinii även på våra dagar 
fullt tillämpliga ord att det kommer 
en tidpunkt, då mänsklighetens icke
kristna ledare ej skola kunna ledsa
ga den längre, vänder han sig i den
na betraktelse kritisk, diskuterande, 
men icke intolerant mot alla håll, mot 
alla trosläror, all filosofi för att slut
ligen nå fram till övertygelsen, att 
den modärna människan "med den 
ökade erfarenheten av nära två tusen 
år kan upprepa Pauli ord att en an
nan grund kan ingen lägga än den 
som är lagd, och den är: Kristus den
samme i går, i dag och i all evig
het." 

"Sekularismen", skriver han, "har 
genom att lova oss ett bedrägligt tu
senårsrike på jorden, berövat mänsk
ligheten hoppet om odödlighet. Så

som historikern Ozanam säger, den 
lovar människorna ett jordiskt para
dis vid slutet av en blomsterströdd 
väg, och leder dem till ett för tidigt 
helvete vid slutet av en väg av blod. 
Detta hopp måste återvinnas genom 
en mer andlig filosofi. Ett av vår 
tids största behov är ett standardverk 
om odödligheten." 

I detta samband riktar han sig 
även oförskräckt mot kyrkan, i de 
fall där denna, svikit sin höga upp
gift att vara de eviga värdenas väk
tare. Man må erinra att det är en 
prästman, fullt förtrogen med den nu
tida kyrkans väsende, och ej en ut
omstående som låter henne drabbas 
av följande kritik: 

"Om en kyrka avlägsnar sig ej en
dast från nationens bästa intelligens 
utan dess bästa, samvete, så att dessa 
krafter ej längre utöva något infly
tande på dess handlande, så är ned
sjunkandet till Avernus*) lätt och 
återvändandet därifrån mycket svårt. 
Dess ledare låta sig bestämmas av 
den verkliga eller förmenta nödvän
digheten att representera och tillvin
na sig ett mindre och mindre akt
ningsvärt klientel, och allmänheten 
upphör att söka vishet eller ledning 
hos kyrkans officiella talesmän. Om 
våra ledare voro visa, skulle de an
stränga sig att häjda det allt mer till
tagande avlägsnandet av ett oför
skräckt och självständigt tänkande 
från kristendomen. De skulle ha 
mod att förakta den kyrkobesökande-
allmänhetens fördomar och skulle-
vädja till samvetet och intelligensen 
hos en vidare krets. Kombinerandet 
av reaktionär teologi med primitiv 
revolutionär politik, som nu tyckes 
vara på modet, kommer ej att till
vinna dem någon respekt.. Arbetar
rörelsen kan skaffa sig sina egna för
svarare; prästerskapets uppgift är 
att predika evangelium och tala san
ning." 

Ehuru författaren. ej tydligt for
mulerar en dylik uppfattning fram
lyser klart hans övertygelse att det * 
är den kristna institutionen som så
dan och ej Kristi lära i sig själv som 
gjort kristendomen impopulär. I 
en följande essay Anklagelsen mot 
kristendomen, varnar han även för 
att identifiera denna med alla deras 
åsikter och handlingar, som till nam
net äro kristna. Dessa kunna ej vän
tas göra. mycket mer än bevaka sina 
egna intressen och återspegla sina 
gynnares moraliska idéer. Däremot 
skulle "det verkliga evangeliet, om 
det anammades, rycka upp med röt
terna ej endast militarismen utan dess 
motsvarighet i det civila livet, begä
ret att exploatera andra människor 
för enskild vinning." 

Domprosten Inges bok går ut på 
att visa att det kristna evangeliet än
nu icke anammats och att man i vår 
tid synes stå avlägsnare från dess 
sanningar än någonsin. Men han 
betraktar läget med historikerns 

*) Liten sjö i det gamla Campanien, som 
utfyllde en vulkankrater, och dit Virgilius 
förlade ingången till underjprden. 
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