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Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

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

Z i w e r t ' z  E f t r . ,  
Lorensbergsgatan \:o 7, Göteborg. — Tel. 1098 

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. 

Att sköta ett hem med ordning, 
sakkunskap och arbetsglädje — så 
att medlemmarna inom detsamma 
känna trevnad och ro — går inte pre
cis så alldeles av sig själv. Det lig
ger mycket målmedvetet arbete bak
om och först och sist en aldrig trött
nande och god vilja. 

Sorgligt nog är ett stort flertal av 
våra husmödrar utarbetade i förtid, 
till stor del på grund av dålig hjälp. 
Det är detta som måste avhjälpas. 
Men vägen dit går icke genom att 
"slå av på hemmens eller husmo 

deras fordringar" utan genom af' 
höja fordringarne på "hembiträdet", 
så att hennes arbete blir fullgott. 
Samtidigt stiger också yrket i anse
ende. 

Såsom en av orsakerna, att det 
husliga arbetet står i så låg kurs, 
namnes dess långa arbetstid. Vis
serligen, men då får man ju också 
tänka på, dels att arbetet i allmän
het icke är <så tungt eller enformigt, 
dels att platsen i regel kanske icke 
behålles så många år. 

Flickorna inom de mera burgna 
familjerna bruka numera ganska all
mänt genomgå någon hushållsskola, 
där de få betala relativt stora avgif
ter. 

Ja, detta är i sanning ett socialt 
epörsmål av allra största betydelse 
som högljutt pockar på sin omedel
bara lösning! Det duger inte längre 
att bara skjuta upp — frågan är för 
viktig. 

Vår kvinnliga ungdom är ett ka

pital att räkna med. Staten har 
ännu icke hunnit att inse detta. Och 
jag höll på att säga —• som väl är. 
Ty vi ha tyvärr inga vidare lyckade 
resultat att visa på, där staten gri
per in. 

Hur bör då denna stora samhälls
fråga, ordnas på ett rationellt sätt? 

Kanske det inte vore omöjligt att 
lösa den gordiska knuten på ett gan
ska enkelt och omedelbart i kraft trä
dande sätt. 

Inom varje samhälle och kommun 
utexamineras varje år ett istörre an
tal unga flickor. Nåväl — efter 
avslutad vanlig skolgång infaller 
värnpliktsåret, obligatoriskt för alla. 
(Undantag kan dock göras för obot
ligt sjuk eller verkligt oförmögen). 

Härtill fordras naturligtvis medel, 
men dock inga stora kapital. — Det 
är både samhällets och statens plikt 
att tillvarataga de rika anlag och 
möjligheter, som finnas hos vår 
kvinnliga ungdom. Detta är skat
ter av så betydande omfattning, att 
vi med säkerhet skulle få en rik 
fond för evärderliga tider, och det 
skulle säkerligen icke dröja så mån
ga decennier, förrän det goda och 
ädla hade genomsyrat samhället. 

Alltså — vilja, vi ha ett bra sam
hälle —- giv oss goda och dugliga 
mödrar och uppfostrarinnor! 

Här är fältet för alla kvinnoorga
nisationer och husmoderföreningar 
och förresten för alla människor att i 
samlad enig tropp arbeta för upp
nåendet av vårt gemensamma stora 
önskemål: goda, lyckliga hem och 
friska, dugliga samhällsmedlemmar, 
som med glädje och kärlek fylla sin 
plikt. 

En viktig punkt i denna fråga är 
onekligen betygen. Vilken husmor 
har icke blivit besviken i sin förvän
tan på uppfyllandet av alla de ut
märkta saker, som nästan i regel åter
finnes i "husassistentens" betyg? 

Därför måste vi ha tryckta betyg, 
alldeles som vanliga skolbetyg, upp
tagande de olika kunskaper, som er
fordras för hemmets skötsel. Dessa 
böra ifyllas på heder och samvete 
samt vara obligatoriska. 

Gerda Höök-Nilsson. 
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Emottager insättningar mot högsta 

gäl lande ränta.  

Uthyr brand- och 

r ingsfack.  

dyrkfr ia förva-

Förmedlar köp och försäl jn ing 

akt ier  och obl igat ioner.  

Emottager mot bi l l ig avgi f t  (s.  k.  
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1 Vitrmns FERROLI , . ik5£f 
är det kraftigast aptitgivande och mest stär
kande av alla moderna organiska järnpreparat. 
Synnerligen lättsmält fördrages det av den öm
tåligaste mage. Vid blodbrist och svaghet av 
största verkan. Dess angenäma smak gör att 
det med lätthet tages av såväl barn som vuxna. 

Tillverkas å 

Apoteket Vasens Apoteksvarucentral 

Laboratorium, Stockholm. 

Originalflaska om 500 gr. Nedsatt pris 3:25. 

Fås på alla apotek. 
Om Vitrums Ferro 1 ej finnes på närmaste 

apotek, tillskriv fabrikanten, Apoteket Vasen, 

Stockholm. 

En spegel är bättre än en mängd 
tavlor av förfäder. 

Menzel. 

Skottår. 
]N"ågra betraktelser. 

Med anledning av skottåret har en 
engelsk tidning förelagt sin läsekrets 
följande fråga till besvarande: "An
ser ni att även kvinnan bör fria?" 

Frågan torde av de flesta betrak
tas som oviktig. Men varför? Ja, 
svaret är icke sa lätt funnet. Låt oss 
se vad den engelska enqueten gav! 

—• Det finns, framhåller en av 
skribenterna, intet verkligt skäl, som 
kan anses förbjuda en kvinna att 
fria, om hon själv vill det. Det sa
ges, att det skulle vara så ytterligt 
obehagligt för en man att ge en 
kvinna korgen, men är väl saken min
dre penibel för en kvinna, som måste 
avvisa en giljare? -— Man må in

taga vilken ställning som hälst till 
spörsmålet — ett står i alla fall klart, 
nämligen att det kvinnliga frieriet 
kommer att höra en icke alltför av
lägsen framtid till. 

En kvinna bör under inga förhål
landen fria själv, förklarar en annan 
av de i enqueten deltagande. Den 
flicka är ännu icke född — och en 
vansläktad ättling av moder Eva 
måste hon eljes vara — som icke 
på ett eller annat sätt kan få den 
man, hon skänkt sitt hjärta, att själv 
saga de livsavgörande orden. Det kan 
naturligtvis tänkas förhållanden, 
som göra det svårt för en man att 
fråga en kvinna, om hon vill äkta 
honom, men kärleken är en primär 
passion, och är den ömsesidig, skall 
den alltid i det rätta ögonblicket 
finna sitt uttryck 

Jag tror att jag vågar påstå att 
initiativet medvetet eller omedvetet 
alltid utgår från kvinnan, men den 
kvinna, som griper och använder det 
öppet, skadar sitt kön och lämnar 
ifrån sig sitt smidigaste och mest 
välslipade vapen. I nio fall av tio 

,Ä/B CARL JOHNSSONS 

i Stora V år-Realisation 
börjar Måndagen den 3 mars 

är det kvinnan som väljer den man 
hon önskar till make. Hon uppsö
ker honom, spinner in honom i en 
väv av osynliga fina trådar och hyp
notiserar honom i 'det. rätta ögon
blicket till att fria, under det att 
hon själv för sitt spel till ett lyck
ligt slut genom att rodna och stam
ma ett "Oh, detta kom så oväntat", 
vilket gör honom allt ivrigare att få 
det "ja", varpå hans livs lycka synes 
hänga. 

Det mest vägande inlägget följer 
här nedan: 

— Om en man och en kvinna äl
ska varandra, böra de också förena 
sina öden. Mig förefaller det som 
om även en kvinna under vissa för
hållanden bör kunna fria, nämligen: 

1. Om han är mycket äldre eller 
mycket yngre än hon. 

2. Om han är fattig och hon 
mycket rik. 

3. Om han i socialt hänseende 
står under henne. 

4. Om han är sjuklig eller om 
han av någon annan anledning be
finner sig på livets skuggsida. 

Hans stolthet, hans hederskänsla, 
ja, till och med hans kärlek kan i de 
nyss relaterade fallen göra honom 
stum. 

Jag kan ge ett exempel ur livet. 
- Han var sjuttio, hon en vacker 

kvinna på trettio. Han var ännu 
statlig och i risk. Deras kärlek var 
ömsesidig, och hon förstod varför han 
icke vågade begära henne till hustru. 
Sa en dag sade hon till honom, att 
vår och vinter hade mycket gemen
samt och att maj skulle vara lycklig 
över att få försköna dagarna för de
cember. 

En manad senare voro de man och 
hustru. 

Bråsth8 Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

REKOMMENDERAS.  

Färsk FISK 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

Lilla Vilohemmet 
Tel. 272. Alingsås. Tel. 272. 

REKOMMENDERAS! 
Luftiga ljusa rum, gott bord. Inackor

dering 4: — 4: 50 5; — kr. pr dag. 
Förfrågn. ställas till frkn Lotten Nordgren 
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BREVLÅDA. 

P r i m a  l  i  o  1 1  < 1  -  S  1 1 1  i, 

S til ton-Ost helfet a 2.50 pr kg. El 
Stora Pärska Hallandsägg. § 

SVEA Smör-  och  Osta f fär ,  ?  
(Oerda Karlson) = 

St Saluhallen åt Kungstorget. 
Tel. 5906. Varorna hemsändas. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män så köp 

S P I S B R Ö D  
från 

Göteborgs Angbageri  
ty det är främst i skörhet o. smak 

Stora tankar och ett rent hjärta -
det är detta vi böra bedja om. 

Goethe. 

Sorgen förädlar. Sorgen är icke 
något gudomligt men en salva, som 
öppnar ögonen för det gudomliga. 

Meir Goldschmid. 

Måhända är lida ingenting annat 
än leva innerligare. 

Alexander Vinet. 

B e s t ä l l n i n g a r  emottagas på 

UTSTYRSLAR 
omsorgsfullt och billigt. 

Anna Edstrands  VItvaruaf fär  
Magasinsga an 9. Tel. 8292. 

KOL VED 

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

r*°klig. Vi ha ^ 
fakel uppsatt, i vüken Jan 

I rami orda åsikterna kom*^!-,?6 

nes och ytterligare utveckla n 7 

pa grund därav ei så l- ' 
införa också Edert inlä^TS^ * 
tack för visat intresse! ^ 

A. B., Chicago Vi l,., 

ståtliga sändningar, över 4^- * 
1 örtjusta. Den vänliga önsk 

Uï0 

om framgång gladde oss i h«„ 
Vl sii«a trosvisst varje dag- "nf4 

bättre och bättre!" Vi' a r l  
g ä r  

också för att så må ske oeu'** 

därjämte på vår läsekrets' JT 
hjälp. ^ VSB% 

H . H .  Inlägget för Ungt f 

forande, men v, skola, nä 

någon mer gang kommer under v 

handling, ha Edra goda synpunkt^ 
1 minne. 

b—' 11 "• vi läste or v«lt 

rf IT "" måslB * e— » 
det starka snöfallet och de 15 m 

dernas kyla lägga den i manusW 
lådan tills töväder inträder. 

En medkännande. En sådan art 
är nog bra, men gör som vi - Upp" 

muntra kvinnlig företagsamhet var 
ni möter den! Det är det effektivaste 
sättet ! 

Intresserad. Den angivna signa-
turen håller på med några "hemlig, 
het»tulla artiklar, vilka kommt så 
småningom! 

A. L., Ede, Joanna G. H. Vi må
ste ledsamt nog svara nej. För den 
här gången. Kanske blir det "ja" 
nästa. 

i wemon 
'KONDITORI 2TEBRCMBAGERI 

( • aäqatanc2l 
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föra sig korrekt sedan sitt giftermål, 
vad brydde hon sig 0111 det, nu när 
hon visste att denna dam, en kvinna 
av just denna typ, hade ägt och ägde 
hans glödande passion. 

Hon hade ju trott, att han valt 
henne själv med verklig förståelse 
för hennes natur, för allt det, som 
fanns inom henne, som hon blott med 
svårighet kunde ge uttryck för, men 
som levde så mycket intensivare i 
hennes inre. Hon hade ju just nu 
velat öppna för honom den sista för
dolda kammaren i sitt hjärta — och 
nu! — 

Att få höra från hans egen mun, 
att den där kvinnan så helt fängslat 
honom, att han varit ur stånd att 
motstå henne, hur mycket än hans 
bättre jag strävat emot. 

Det gjorde henne så fullkomligt 
modlös, förtog henne så allt hopp om 
att, hur mycket än hennes kärlek 
trängtade efter honom, lyckas .segra 
i striden om honom. Hur skulle 
hon som i allt var så olik en Julie, 
hon som hade så svårt att blotta sitt 
inre, kunna lyckas att draga honom 
helt till sig? Och att dela, nej, nej! 
Så återstod henne ingenting annat än 

att förskansa sig bakom en låtsad 
köld, så att han ej fick veta, hur helt 
han redan ägde henne, han som inte 
hade annat att ge än de smulor son 
den andra lämnat. 

Under det att allt inom henne var 
i uppror låg trädgården nedanför med 
sina sovande träd i 'stilla ro. Hon 
skulle velat springa dit ner och om
famna en av stammarna, luta sig mot 
den som mot en äldre bror och i hem
ligt förstånd med den stumma na
turen hämta kraft och visdom. Det 
hade så ofta hjälpt henne i den gam
la trädgården hemma ,då något brin
gat oro i hennes själ. Men sådant 
gjorde man inte här, det brukades ej, 
det skulle ansetts ,som exaltation, som 
någon av Julies galna kapriser. 

V. 

Ett stort, elegant damrum, fullt 
av otåliga damer, ett aldrig upphö
rande sorl av* röster, ett rastlöst sprin
gande hit och dit. 

Vid ett fönster såg man Elisabeth 

van der Borgk, med ett litet leende 
kring munnen. 

Då doktor Fiedler kom in, fängsla
des hans blick genast av hennes ljusa 
gestalt, hennes rena ansiktsoval och 
detta leende. 

Sa snart de livliga damerna blivit 
varse den ståtlige mannen, störtade 
de sig över honom: 

— Jag i violett, nej, herr doktor, 
det går inte. 

— Jag vill inte till "Nederlän
derna", jag vill vara med i en re
nässanstablå, jag har redan en lämp
lig kostym. 

Min dotter, herr doktor, det får 
jag då verkligen säga, kan och får . . . 

Slutligen sade husets värdinna, en 
fyllig dam med ett energiskt, något 
hårt ansikte: 

— Bäste herr doktor, vi ha måst 
ändra planen, jag beklagar, men ... 

— Jag beklagar också, min nådi-
ga, ty da måste damerna reda sig 
utan min hjälp. 

Det blev ett ögonblicks häpen 
tystnad därefter allmän förargelse. 

— Men, herr doktor! 
— Hur kan ni! 

— Att lämna oss i sticket! 

— Förlåt, mina damer, det är inte 
jag, utan ni, som lämna mig i stic
ket. Jag har gjort upp en plan för 
er, ni har sanktionerat den, och un
der den betingelsen har jag förkla
rat mig villig att hjälpa er med råd 
och dåd. Om nu damerna hittat på 
en annan plan, måste ni naturligtvis 
också skaffa en annan rådgivare. 

—• Ack, herr doktor, sade nu frun 
i huset, geheimerådinnan Ringwolt, 
som hastigt återfått fattningen, det 
är blott fråga om några små ändrin
gar. . 

— Som jag tyvärr inte heller kan 
gå med på. Allt, vad jag föresla
git, kan jag något så när försvara 
inför mitt konstnärliga och konst
historiska samvete. De s. k. små 
ändringarna, som damerna ämna gö
ra, kan jag säkert inte taga på mitt 
ansvar, och därför måste jag draga 
mig tillbaka. 

— Ja, men .... 

Damerna kunna ju rådgöra med 
varandra ännu en gång! 

Och med dessa ord lämnade han 
den högst förbluffade gruppen och 
gick till Elisabeth van der Borgk 
vid fönstret. 

Ni känner igen mig, min nå
diga? 

— Javisst, doktor Fiedler! Jag 
är glad, att ni kom; det var så 
odrägligt,»allt detta diskuterande och 
käbbel. 

-—• Ja, nu. blir det väl än värre. 
— Ja, det tror jag också, men giv 

bara inte efter. 

— Jag är ett tjurhuvud. 
Hon betraktade hans kantiga pan

na och motspänstiga hårlugg och log. 
.— Och var har vår stränge mä

stare tänkt placera mig? Jag vet 
verkligen alls inte, vad jag lämpar 
mig för. 

— Van Dyck! . . . Men när jag 
fick se er nyss, ert ansikte, ert ut
tryck, kom jag plötsligt att tänka 
på .. ., han tvekade, nästan blyg 
över att ha börjat meningen. 

— Vad tänkte ni på? 
— På Monna Lisa .. . 

Hon rätade upp sig från sin lu
tande ställning och sade kyligt för
vånad: Damen med det raffinerade 
leendet? Jag förstår inte...? 

— Men det är det inte alls. Har 
ni noga betraktat hennes ansikte? 
— han blev allt ivrigare — på en 

riktigt god reproduktion? fet a 

ett klokt, litet besviket, nästan sorg
set leende, med ett uttryck, som a 

tid förefallit mig gåtfullt l* e 

kvinna, som ju ägde allt, ö^n • 
rikedom, kärlek, en Lionardos 

lek ! , 
Hon visste väl för my«^ 

Förvånad såg han upp ,„n. 
lugna ansikte med de vakna, 

sande ögonen. Vad m®11® jv( 
Ville hon tillämpa detta på sig* 
antyda att hon också tyckte®1 ^ ̂̂  

vad man kunde önska, 00 

B R 

_^=HAl.MSTAD t \ f . 
N:o 10-

4: de årg. 

Sbei är väl 
att mamma har 

Gummans 
F L I N G O R  

så att pysen. kan bli 
ren igen. 
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Antipatier och sympatier. "Det första 

intrycket." Av * * *. 
Luther — Antikrist? Av H t. H—n. 
Hanna Ouchterlony. In memoriam. 

Av Lisa. 
"Uppriktighet". Av Marie Louise Inge

man. 
Från kvinnovärlden. 
Teater. "Flamman". 
Intryck från ett engelskt lungsotssana< 

torium. Av Nurse. 
Misstaget. 

Ettåriga sommarblommor. 
Silverslöjan. Boman av Ilse Leskien. 

UtlandsKröniha 
i sammandrag. 

Englands och Frankrikes rege
ringschefer ha ånyo växlat ett par 
kndbrev, vilka publicerats i de bå
da ländernas press och även, i sam
mandrag, telegraferats världen runt 
De båda, dokumenten innehålla 
strängt taget ingenting nytt. Vad 
de vilja meddela allmänheten är an
tagligen endast, att de båda regerin
garne, alltjämt upprätthålla vänliga 
förbindelser med varandra och vilja 
samarbeta för världens frälsning. 

Brevväxlingen inleddes av engel
ske premiärministern, MacDonald, 
som förklarade, att han förstår 
fransmännens fruktan för ett tyskt 
btimndekrig liksom deras besvikelse 

"ver att icke Förenta staterna och 
ngland genom en militär garanti-

Pait skyddat Frankrike mot denna 
a tid hotande fara. Han förstår 
® så Ï rankrikes besvikelse över det 

uteblivna tyska skadeståndet. Men 

t® alla dessa medgivanden vill 
M nald fästa M. Poincarés upp

märksamhet På att wkså England 
ar «na bekymmer. "Folk här i 

förklarar han, undvikande 
^ °ppen anklagelse, "betraktar med 

vad de anse vara Frankrikes be 
slut att 

ruinera Tyskland och att slå 

tiij6r. kontinenten utan hänsyn 
f_ ai"a berättigade intressen och de 

E«ropa'' fn?eFn* för ställningen 1 

. 0ch 1 skydd av sitt "folk 
ra ortsätter han att bombarde-

VaA, °^ncaré med obehagligheter. 
iMiga verhale\ rrA. 

loftva^' ^n0m franska armén och 
krar V1^en * sa hög grad irri-

^mer11]011^8^ a^mänheten? Hur 
utWj ' ̂  S^=' 'a^ Frankrike lånar 

Cä ! miljon® francs för mi-
ïopeisjç " de nya centraleu-
att  w , a crna men icke tänker på 
iaod,So 

a.am krigsskuld till Eng-

PäiigajV <ir ' ßförsta behov av dessa 

-öäreffp 
S0ll%are F janslår MacDonald en per-
pr°blemetl °dl bringar i åtanke 

Stiert ocjj -,)(
U'lr' Rhenlandsocikupa-

SV , alz- Samförstånd här, 
- aan- tord ' 
*4 ^iiidn 

e icke kunna uppnås 
vi genom modig 
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b i hang . Slutligen deklarerar Mac
Donald sin fredskärlek. Frankrike 
önskar säkerhet mot Tyskland, men 
England sträcker sina önskningar 
mycket längre och vill ha säkerhet 
föi Europas alla stater mot krig. 
Nationernas förbund torde här kunna 
göra en betydelsefull insats. 

M. Poincarés .svar är kort, älskvärt 
oeh till intet förbindande. Frank
rike vill fred och tror också på Na
tionernas förbund. Det önskar trygg
het mot Tyskland ioch krigsskadeer-
sättning —• se där allt! Det hyser 
inga planer på att ruinera Tyskland 
eller på att annektera överväldet i 
Europa. Bort det! 

Betecknande för den verkliga 
stämningen mellan England och 
b rankrike är att lord Haldane, ar
betareregeringens lordkanslär, vid en 
luftförsvarsdebatt i överhuset här
omdagen talade om politiken mot 
Frankrike och luftförsvaret i samma 
andetag! Regeringen, förklarade 
han, undviker i .sin politik mot 
b rankrike allt som kan få utseende 
av en utmaning. Å andra sidan full
följer den det från högerregeringen 
ärvda nybyggnadsprograiHimet för 
luftflottan, vilket, förverkligat, skall 
göra England i krigiskt hänseende 
lika starkt som Frankrike. 

Förhållandet mellan Belgien och 
Frankrike har genom den belgiska 
regeringskrisen blivit synnerligen 
oklart. Det är belgiske konungens 
önskan, att den nya regeringen skall 
fullfölja Ruhrpolitiken, men det är 
mycket osäkert, om de politiska för
hållandena tillåta -bildandet av ett 
kabinett i denna anda. Det är möj
ligt, att regeringen blir socialistisk 
eller får ett starkt socialistiskt in
slag. Socialistledaren Vandervelde 
önskar, enligt uppgift, utrymning av 
Ruhr, avrustning samt samarbete 
med MacDonald'för revision av Ver
saillesfreden, en politik alltså stick i 
stäv mot Frankrikes. 

Den franska regeringen har också 
inre besvärligheter att dragas med. 
Vårens val kastar sin skugga framför 
sig och partilidelserna rasa. — Tjän
stemännens nyligen hållna kongress 
har sjungit "Internationalen",, sooia-
listsången, och förklarat, att kåren 
bland sitt vapenförråd mot en snål 
regering upptagit även strejken. 

I högförräderiprocessen i München 
har, när detta skrives, ännu ingen 
dom fallit. 

Turkiet som 1922 avsatte sultanen 
Muhammed VI och lät 'hans efterträ
dare Abdul-Medjid, behålla endast 
kalifvärdigheten har nu även avskaf
fat kalifatet, avsatt Abdul Medjid 
och utvisat honom från Turkiet. Lan
det är nu en ren och klar republik 
under Mustafa Kemål, som överhu
vud. — Turkiet är i färd med att 
knyta vänskapliga förbindelser med 
Tyskland, under det att dess håll
ning mot Frankrike och England är 
mycket reserverad. 

En rysk-japansk konflikt synes va
ra ninder uppsegling. Den har upp
kommit därigenom att ryssarne häk
tat japanska officerare och tolkar i 
Vladivostok såsom misstänkta för 
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Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1924. 

Antipatier oel) sympatier. 
'Det första intrycket/ 

spioneri. 
Spanien har haft militära mot

gångar i Marocko. Man tror att inre 
politiska svårigheter skola följa. 

Män hör ofta människor säga, att 
de hava starka sympatier och anti
patier gent emot andra, och att de
ras ställningstagande i detta hänse
ende huvudsakligen bestämmes av 
det mottagna första intrycket. 

De säga det öppet och sorglöst och 
mera som ett meddelande i förbigå
ende än som en förklaring av vikt. 
Saken synes förefalla dem alldeles i 
sin ordning, fullt berättigad och utan 
risk. 

Står sig denna uppfattning vid en 
närmare granskning? Låt oss un
dersöka saken! 

Finns det någon grund för den 
rätt vanliga tron, att det första in
trycket av en person, vars inre ännu 
är oss främmande och obekant, är 
något att fästa avseende vid, att det 
på ett hemlighetsfullt sätt låter oss 
ana grundtonen i hans väsende? 

Sannolikt! 

— Hur skall man få reda på vad 
en individ är? frågar den schweiziske 
filosofen Amiel i sin "Journal in
time". Och han ger själv svaret: 

» — Av hans handlingar för det för
sta, men även av något annat, som 
uppfattas endast genom intuitionen. 
Själen bedömer själen på grund av 
valfrändskapen, tvärs genom orden 
och tystnaden, handlingen och blic
ken. 

Ännu starkare framhäves denna 
åsikt av den amerikanske filosofen 
Emerson. 

— Dölj dina tankar, utropar han. 
Dölj lika gärna solen och månen! Di
na tankar förkunna sig själva för 
universum. De tala genom dig, även 
om du vore dövstum. De strömma 
fram ur dina handlingar, ditt sätt att 
vara, ditt ansikte . . . Säg ingenting! 
Vad du är står över dig under tiden 
och dundrar så, att jag ej kan höra 
vad du säger i strid däremot... Vad 
en människa är inpräglar sig i hen
nes yttre med bokstäver av ljus. Att 
dölja sig gagnar till intet, att skryta 
lika litet. Det ligger en bekännelse 
i våra blickar, i våra leenden, i våra 
hälsningar, våra handtryckningar. 

Även Maeterlinck talar om "den 
direkta rapport, vilken råder från 
själ till själ." Den är, enligt hans 
förmenande, uttryck för en förmåga, 
vilken icke ständigt ingår i den 
mänskliga utrustningen utan endast 
under vissa förandligade tidsskeden, 
då själen till följd av okända lagar 
liksom uppstiger till ytan av mänsk
ligheten och mera direkt än eljes ma
nifesterar sin tillvaro och makt. — 
"En tid skall komma, skriver han, 
då våra själar skola förnimma var
andra utan våra sinnens förmedling. 
Visst är att själens område vidgas 
för varje dag. Hon är vida närmare 
vårt synliga jag och tager en vida 
större del i alla våra handlingar än 
för ett par hundra år sedan. Man 
skulle kunna tro, att vi närma oss 
ett andens tidsskede. — Det synes", 
tillägger han, "som om själarna icke 
längre hölja sig i lika många slöjor 

som förr. Vet du väl — det är en 
sällsam och oroande sanning, detta 
— vet du väl, att om du icke är god, 
är det mer än sannolikt, att din när
varo nu för tiden utropar det hundra 
gånger tydligare, än den skulle gjort 
för två eller tre sekler sedan." 

Dessa uttalanden, vilka vi på 
grund av deras ursprung ha anled
ning att betrakta såsom auktoritati
va och värda att uppmärksammas, 
bestyrka sålunda vår uppfattning att 
vi äro i stånd att intuitivt förnimma 
varandras väsensart. 

Det är dock tydligt, att vi vanliga 
dödliga icke kunna besitta samma, 
klarsynthet och lyhördhet på detta 
område, som särskilt de båda cite
rade filosoferna, dessa det mänskliga 
själslivets beundransvärda utfor
skar©. 

Att vi i någon utsträckning äga 
denna sällsamma förmåga därom äro 
vi emellertid fullt medvetna. Varje 
gång vi föras tillsammans med en 
för oss ny människa, "förnimma" vi, 
utan att veta på vilka vägar det sker, 
hennes inre personlighet, "förstå" vi, 
utan något korsförhör, hurudan hon 
i stora drag är. Denna vår uppfatt
ning, för vilken vi sakna varje verk
ligt skäl, varje bevis synes oss icke 
desto mindre så klar, så viss, så oe
motsäglig, att vi med stöd av den
samma genast avkunna ett tyst, 
blixtsnabbt domslut: utan intresse, 
utan betydenhet och därför oss lik
giltig, eller mer eller mindre antipa-
tisk, mer eller mindre sympatisk. 

Emellertid är det nog i allmänhet 
icke som själar vi mötas och prövan
de betrakta varandra utan helt en
kelt som herr, fru och fröken Den 
och Den. Vårt domslut "likgiltig", 
"sympatisk" eller "antipatisk" har 
därför rätt litet att göra med spörs
målen god eller ond, värd beundran 
och tillgivenhet eller förtjänt av 
ringaktning och hat, men dess mer 
har det att skaffa med frågan: lika 
med oss, samstämd med oss, behag
lig för oss eller icke? 

Under sådana förhållanden är det 
tydligen icke alltid försvarligt och 
klokt att, som vi för sed hava, blint 
lita på det första intryck, en främ 
ling gör på oss. Att han förefaller 
oss likgiltig eller antipatisk behöver 
alldeles icke betyda, att han är utan 
inre värde eller sämre än vi. Det 
kan lika gärna innebära att vi äro 
fattiga i anden, att vi icke förmå 
uppfatta hans inre rikedom, eller att 
vårt mörka sinne hyser instinktiv 
motvilja mot hans ljusa väsende. På 
samma sätt förhåller det sig med det 
första sympatiska intryck vi motta
ga av en annan. Det kan vara det 
bästa inom oss, som förnimmer 
frändskap med det ädla hos denne 
andre, men det kan också vara det 
sämsta inom oss, som utan att vi 
ana, att just detta* spelar in, söker 
anknytning till något motsvarande 
i en annans väsende. Hur många 
vänskaps- och kärleksförhållanden 

Luther — Hntihrist? 
T Gr. H. T. av den 29 februari kun

de man under rubriken "När tven-
ne världar blevo en" läsa en i sitt 
slag synnerligen egendomlig Luther
artikel, signerad av det kända mär
ket T. S. 

Mänsklighetens uppfattning om 
Luther torde vid denna tidpunkt va
ra täjnligen stabiliserad. Även de, 
som icke närmare känna hans skrif
ters och tankars rikedom och djup, 
äro fullt på det klara med att den 
wittenbergske reformatorn gjort kri
stendomen en stor tjänst. 

Denna uppfattning synes nu, en
ligt ovan nämnda artikel, föråldrad, 
och man får där bättre besked. Så
lunda låter dess författare veta, att 
Luther, som hittills ansetts som den 
mäktigaste vägvisaren tillbaka till 
den rena ursprungliga kristendomen, 
egentligen "på sätt och vis betecknar 
religionens upphävande som särskild 
livsmakt". Intill hans tid, framhål-
les det, hade religionen framstått som 
något från det borgerliga livet art
skilt. Det var två skilda sfärer. 
Luthers ingripande gärning var att 
upphäva åtskillnaden mellan de bå
da sfärerna, i det han lärde männi
skorna att de borgerliga åliggande-

I nas fullgörande var just vad Gud 
fordrade. 

Så långt kan man följa med för
klaringen. Men när förf. med denna 
utgångspunkt längre fram i artikeln 
kommer med sådana överraskande 
upplysningar som att "Luther ska
pade en ny fromhetstyp, vars inner
sta väsen var det mänskligas själv
härlighet, med andra ord det reli
giösas avskaffande", att "han" (Lu
ther) i själva verket länkade kristen
domen bort från all uppenbarad re
ligion" samt att "hans tankebygg
nad bildar portalen till den väg bort 
från all ursprunglig kristen tro, på 
vilken de nordeuropeiska folken nu 
hunnit ett långt stycke" står man 
ovillkorligen undrande. 

Härmed är ingenting mindre sagt 
än att den man, som efter den krist
na kyrkans djupa förfall pånyttföd-
de den ursprungliga kristendomen, 
medvetet eller omedvetet gjorde det
ta på ett sådant sätt att kristenheten, 
genom reformationen avlägsnades 
ännu längre ifrån Kristi lära än den 
förut gjort genom den i förfall stad
da kristna kyrkan. 

Är ett dylikt påstående sant? Om 
med ursprunglig kristendom menas 
Kristi egen lära måste man fråga sig 

hava icke byggts upp på den sken
bart säkra men i verkligheten vack
lande grund, som "det första intryc
ket" ofta är, för att i tidens full
bordan raseras, efterlämnande endast 
grämelse! 

Det förnuftigaste synes vara att 
icke tillerkänna det första intrycket 
ofelbarhet eller avgörande betydelse 
utan låta frågan härom stå öppen 
tills en lugn och opartisk efterpröv-
ning hunnit företagas. 

I nästa nummer skola de känslor, 
vi kalla sympati och antipati, när
mare undersökas och värdesättas. 

om i själva verket något motsatsför
hållande existerar mellan denna lära, 
som alltigenom gick ut på männi
skans förbättring, och Luthers krav 
på att låta de dagliga sysslornas 
fullgörande bli såsom en gudstjänst, 
d. v. s. ett uppfyllande av Guds for
dringar? Inneslöto icke båda sam
ma kärna: tro på Gud och kärlek till 
nästan? Hade icke båda samma för 
livet ändamåÄsenliga och nyttiga syf
temål: att skapa det tillstånd, som 
stod mest i överensstämmelse med 
samvetets bud, och som därmed säk
rast måste leda till allas borgerliga 
välfärd? 

Om Luther vidare satt det "mänsk
ligas självhärlighet" som mål, varför 
då hans gigantiska kamp för en ny 
religiös kult, varigenom Gud inner
ligare och omedelbarare än förut 
kunde förhärligas? Vad han ville 
bort ifrån var ju endast alla såda
na ceremonier, som blivit tomt skal 
och sken. Han krossade med andra 
ord en ändamålslös och förvanskad 
form just för att nå fram till det 
mer och mer glömda innehållet i den 
ursprungliga kristendomen, vars kär
na han med sin väldiga gärning 
ånyo kom att blomma upp i ett kri
stet församlingsliv. Det var icke 
Luthers påfund att "tron utan gär
ningar är död". Det är ren kristen
dom. Och det är en orimlighet, som 
faller på sin egen absurditet att kri
stendomen, som varit den förnämsta 
hävstången i mänsklighetens utveck
ling, intill Luthers tid ingenting 
skulle haft att säga för detta livet, 
utan varit "något över den vanliga 
tillvaron svävande, från densamma 
artskilt, himmelskt." 

Man har svårt att förstå avsikten 
med en artikel som denna, Vart vill 
den hän? Den frambär en slags 
övertygelse, om man så vill, men det 
är inte Luthers. Om dennes gärning 
varit så borgerligt enkel som att en
dast sköta de dagliga åliggandena 
Gudi till behag, hade den aldrig 
nått oss. Nu var den i stället en 
mäktig och oavlåtlig troskamp inför 
samvetes stränga domstol, en oav
bruten religiös strid mellan handla 
och vara, en kristlig pånyttfödelse 
genom eld och väld, en fattig, syn
dig människas strålande förtröstans
fulla ryggande till den Gud, som är 
oss en väldig borg mot all sorg och 
nöd. 

Det var sannerligen icke för själv
härligheten en enskild man kämpade 
och uthärdade Luthers övermänskli
ga kamp. 

"Jag beder", säger han också an
språkslöst och ur sitt hjärtas djup, 
'att man vill tiga med mitt namn 

och kalla sig icke luthersk utan 
kristlig. Vad är Luther? Icke är 
läran min; ej heller är jag korsfäst 
för någon. Jag är icke och vill icke 
vara någons mästare. Allena Kri
stus är vår mästare." 

Så talar icke en man, "vilkens tan
kebyggnad bildar portalen till den 
väg bort från all ursprunglig kri
sten tro, på vilken de nordeuropeiska 
folken nu hunnit ett långt stycke." 
Ha Nordeuropas folk verkligen sla
git in på en sådan väg är det icke 
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på grund av Luther, utan i trots av 
honom. Fyra hundra år ha. blekt 
hans mäktiga gärning, och när hans 
tolkare nu föra fram hans ord kän
ner man icke mera igen hans stäm
ma. 

H—t H—n. 

Rarma Ouchter

lony. 

Xn metnonam. 

Så läste jag då i dag, att min 
gamla vän Hanna Ouchterlony gått 
dit hon så länge längtat, och sedan 
har hon ständigt. varit i mina tan
kar. Jag minns henne ung och så 
glad som ville hon dansa genom li
vet. Dansa borde hon ock göra, ty 
ingen dansade finare, vackrare och 
lättare än hon. acker var hon ej men 
alltid behaglig såväl i uppträdande 
som i dräkt. På en bal var hon all
tid uppbjuden och hade hon en god 
valsör satte man sig ibland för att 
sa på de små fötterna som i rytmisk 
takt fl ögo över golvet. Hennes vä
sen var ett förkroppsligande av or
den "glad och god skall människan 
vara" och detta behöll lion in i sena 
ålderdomen. Vi två voro vänner och 
förtrogna, av livet väntade vi blott 
det som var roligt och gott; jag tän
ker med innerlig glädje på de- ung
domsår vi hade tillsammans. Mig 
var hon en trofast vän och sedan vå
ra vägar skilts skrev hon i många 
år roliga och goda, brev till mig. Men 
åren gingo och livet tog väl sitt tag 
i både henne och mig; jag hörde, att 
hon gått in i Frälsningsarmén och 
förstod då, att hon där sökte hjälp 
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mot sorg och ensamhet, vilket hon 
också fidk. En dag fick jag helt 
oväntat se att Frälsningsarmén skul
le hålla ett möte i den stad jag bodde 
och mötet skulle ledas av kommen
dör Ouchterlony. Jag gick dit, 
satte mig så nära estraden 'som möj
ligt för att väl kunna se henne; det 
var då jämt 54 år sedan vi sist sett-
varandra. En åldrig, vithårig och 
litet darrande kvinna kom in, jag 
kände henne ej, men så började hon 
tala och i tonfallet av hennes röst och 
vid åsynen av de små händernas 
nervösa åtbörder kände jag igen min 
gamla vän. Hennes föredrag var 
lugnt, stilla och vackert, men för 
mig, som levde tillbaka i forna år 
är det ej mera klart för minnet. När 
hon slutat gick jag upp till henne 
och frågade om hon kände mig, vil
ket hon besvarade nekande. När jag 
då sade mitt namn var ju både famn 
och hjärta öppna. Hon följde mig 
så till mitt hem, där jag i ro fick 
höra om hennes liv. Över hennes gla
da ungdom hade nog sorgen dragit 
fram och medan hon arbetade med 
den kom hon tillfälligtvis att höra 
general Booth som då var i Sverige. 
Djupt gripen stod hon nästa dag in
för honom och bad att bli intagen i 
Î rälsningsarmén. Hon mottogs täm
ligen likgiltigt, kanske med en viss 
misstro, men fick dock börja med det 
hårdaste och grövsta arbetet i ar
méns lokaler. Efter några månader 
skickades hon till Skottland där hon 
i vinterköld fick gå genom drivor 
av snö, från hem till hem för att för
kunna "Guds härlighet". Våt och 
frysande vandrade hon dag efter 
dag, men alltid värmd av sin tro på 
Guds makt och hjälp. Ibland fick 
hon i byar stående på en tunna pre
dika för en skränande, visslande folk
hop; "men, sade hon, det var ändå 
svårare i Sverige", där hon ibland 
utsattes för handgripligheter, "de 
visste ju ej bättre och nu har Gud 
gjort sitt verk med dem", slutade 
hon, tilläggande: "vad betydde all 
världens smälek om blott en enda 
själ vanns för Guds rike". — Hon 
började nu anses för en av de bästa 
krafterna i Frälsningsarmén, fick 
tack och goda ord för sitt arbete, fick 
jämnare och lugnare gärning, men 
stöd alltid färdig att modigt gå dit 
där hon behövdes. 

Med vemod och tack skildes jag 
från henne, förstod att det var sista 
gången jag såg den bräckliga lilla 
gestalten, det tärda ansiktet med det 
ljusa leendet, kände att nu gick en 
av de få till vilka man i ålderdomen 
kan säga "minns du". Och nu är 
hon helt borta, men frid -och välsig
nelse över hennes minne! 

Lisa. 
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Garbardine, i såväl släta som nya mönstervävda kvalitéer 130—150 cm. bredd. 

Pr intr 7.50 8.25 9*75 1O.50 12.50 
Som vårt urval i dessa dagar är oerhört, tillråda vi besök. 

SPECIALAFFÄR FÖRJTYGER 

L MAGASINET % 
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Till det meningsutbyte i ämnet, 
som tidigare ägt rum i denna tid
nings spalter mellan fru Zade och en 
stämma ur läsekretsen, skulle under
tecknad ytterligare vilja, foga några 
reflexioner. Fru Zades artiklar sy
nas mig nämligen främst ha avsett, 
att behandla begreppets båda mot
poler, den icke uppriktiga, det vill 
säga den rent konventionellt alltför 
älskvärda typen och den onödigt 
uppriktiga. 

Men det finnes tillfällen i livet, 
då uppriktigheten blir ett långt mera 
komplicerat begrepp, då en öppen och 
ärlig natur måste vara osann för 
att skona en annan människa från 
ett onödigt obehag eller lidande. Det 
är just i sådana fall, där de vanliga 
vedertagna begreppen icke längre 
räcka till, utan där det yttersta av
görandet hänskjutes till individen 
själv. 

Att freda sitt eget samvete genom 
sanningssägeri är en jämförelsevis 
lätt sak. Att icke handla falskt 
emot sig själv och samtidigt icke så
ra eller -bedröva någon annan är där
emot ofta ett av de svåraste problem 
livet uppställer. 

I stort sett umgås vi nog litet för 
nonchalant med begreppet uppriktig
het. Makar berömma sig av full 
uppriktighet gent emot varandra, 
vänner tala om uppriktig vänskap, 
föräldrar om barn så uppriktiga, att 
de kunna läsa i dem som i en öppen 
bok. 

Allt detta är naturligtvis myck.'t 
relativt. Ingen människa har ännu 
till sin innersta kärna blottat sig för 

en annan. Med den oavlåtliga strid 
på gott och ont, som försiggår inom 
oss, och som skrivit våra antecedentia 
på. gott och ont liksom den i det 
ögonblick som är rastlöst fortfar att 
fylla vår hemliga biograf med mör
ka och ljusa sidor, blir fullkomlig 
uppriktighet omöjlig och knappast 
önskvärd. Vi måste begränsa vår 
meddelsamhet till det nödvändigaste, 
d. v. s. till de handlingar och intres
sen, som vi äga gemensamma med 
vår omgivning, och där en art av re
dovisningsskyldighet mot densamma 
kan tänkas föreligga. 

Men även på detta begränsade lilla 
område möter oss stundom konflik
ter, som gör uppriktigheten mer än 
problematisk. Låtom oss taga ett 
exempel på en dylik konflikt mellan 
ett par äkta makar, vilka baserat sitt 
äktenskap på fullständig uppriktig
het. Mannen har en god, men något 
vidlyftig vän, som hans hustru icke 
kan tåla, och hon tar vid något till
fälle hans löfte att icke umgås med 
honom vidare. Mannen håller ord 
och undviker vännen systematiskt. 
En dag träffar han honom emeller
tid helt apropå och upptäcker då till 
sin sorg, att hans handlingssätt haft 
en ofördelaktig inverkan på vännen. 
Denne har blivit bitter och misstro
gen och lever oregelbundnare och 
likgiltigare för sig själv än förr, se
dan den vän, som var den goda mak
ten i hans liv utan alla påtagliga 
skäl övergivit honom. — Vad bör i 
ett sådant fall den äkta mannen gö
ra? Många anse säkerligen att han 
handlar rättast- genom att, trots allt, 

Man kan hoppas — och allt hän
ger på detta hopp — att kvinnan 
når sin samhällsmakt, innan hon i 
det stora hela hunnit förlora sin 
egenart, och att hon då lägger all 
sin håg på att möjliggöra nya för
hållanden, i vilka hon skall kunna 
bevara sin hand mjuk, sin hållning 
upprätt. 

E. Key. 

Det finns så mycket av "andras 
lidanden", som man endast har an
ledning att göra sig hård mot, eme
dan det flyter ur egenskaper, som 
hämma deras egna eller andras ädla 
krafter. 

E. Key. 

IÎH3ÛS» 

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

Rengöring av glasvaror är ett bland de svåraste arbetena 
vid diskningen. 

Det minsta spår av fett i diskvattnet lämnar ett fläckigt 
och strimmigt utseende åt kärlen och är synnerligen svårt 
att avlägsna. 

Emellertid försvinner både svårigheten och fettet, «m man 
strör en smula V1M på glasvarorna under diskningen. 

Det är mycket lätt att hålla glasvaror gnistrande klara, 
om man använder VIM. 

Använd VIM och spara arbete. 
Sunlight Såptvål Aktiebolag, Göteborg. 

Him 

H a r  N i  
n å g o t  

Söker Ni 
n å g o n  

f Säl'a' köP*. hyra ut ellP 
b y t a ,  s å  a n n o n s e r a  d  t  

Göteborgs JHorgonp0i\ 
Morgonens förnämsta annons^ J 

tjänare, våning, p,ats e, 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs Morgon p0s' t  

Goteborgs största morgontidning. 

i,: 

obrottsligt hålla sitt löfte till hu
strun. Detta skulle även vara be
kvämast for honom själv. Men som 
han är en god och vidsynt, icke blott 
äkta man utan människa kan han 
icke handla på det sättet. Hans 
hjärta bjuder honom att göra vännen 
glad och tillitsfull igen. Följaktligen 
fortsätter han i hemlighet umgänget 
med honom. Han skulle kunna tala 
om allt för hustrun, men han vet att 
hon endast skall påminna honom om 
hans löfte och förakta honom för att 
han brutit det. Uppriktigheten 
skulle med andra ord blott leda till 
split och olycka i deras förut har
moniska äktenskap. Sålunda tiger 
han och bär hellre den plågande kon
flikten inom sig själv, än han sviker 
sin vän och bereder hustrun onödig 
missräkning och oro. 

Den ytliga moralen dömer kanske 
en sådan man. Han är icke upprik
tig. Han har bedragit sin hustru. 
Men ställd inför den högsta dom
stolen: samvetet, har han handlat rätt. 

Det gives i vårt dagliga liv tusen
tals sådana fall, där yttersta avgö
randet är hänskjutet till individen. 
Hur många hustrur till gnidiga män 
få exempelvis icke för husfridens 
skull gå långa, omvägar för att få 
fram den panning, som skall bidraga 
att bereda hem och barn litet trev
nad. 

Voro vi alla av samma kaliber 
skulle livet vara lätt. Uppriktighet 
i alla livets förhållanden kunde då 
varken såra eller söndra. Men nu 
leva vi bland olikartade och såsom i 
ett nät av hemlighetsfulla konflikter. 
I)e s. k. ärliga, som sätta den egna 
uppriktigheten främst, slita utan 
hänsyn till andra många maskor i 
detta nät. De försynta, som främst 
taga hänsyn till helheten, söka ge
nom kompromissen skydda, de fina 
trådarna åt alla .håll — även om det
ta stundom sker på bekostnad av de
ras egen sinnesfrid. 

Marie Louise Ingeman. 

från Imnnovärlden. 

Skolöverstyrelsen har till rektor 
vid Göteborgs stads småskolesemina
rium för tiden 1 juli 1924 —30 juni 
1926 förordnat rektorn vid Göteborgs 
högre folkskola, med handelsunder
visning för flickor fröken Signe We
st el ius. Rektoratet vid seminariet 
inneha/ves f. n. av fröken Anna Les-
sel, som alltså frånträder befattnin
gen den .1 nästinstundande juli. 

* 

D:r Lina Stern har utnämnts till 
professor i fysiologisk kemi inom 
den medicinska fakulteten vid uni
versitetet i Geneve. 

* 

En nykterhetsgrupp har bildats 
inom engelska parlamentet. Dess 
ordförande är fru Wintringham. 
Annu en kvinna finns i styrelsen 
nämligen lady Astor. 

Arbeterskorna i de stora cigarrfa
brikerna. i Havanna anställa bildade 
föreläsarinnor, vilka under arbetsti
den underhålla arbeterskorna med 
äsning, dels de dagliga tidningarne, 

dels noveller, romaner, poesi samt 
sociala och politiska artiklar. Ar-

förut och ter sig mångdubbelt roli-

BLOMSTER-

hä l sn ingar  
över hela jorden. H. M. ̂  

o Hovlevera^9 

Beställningar a blommor ombesori^i 
nåds fritt under garanti för J^es kost
utförande å alla platser av mS01^( 

Vasa Blomsterhandel 
QUSTAF EKMAN 

Telefon 4314 — I036g Telegr ^ 

Medlem av Föreningen för t 

ställningsförmedling samt de internat ' 
nella organisationerna P. T Ü i TT e 
samt B-V. i Tyskland. €000 medlemmar'. 

det nvorl < 

Begär alltid 

Kobbs 
Thé 

I:IKMII;U«I 
är enastående för 

fintvätt. 

Ett stort präktigt damhotell kr 

öppnats i Newyork. Som namnet 

anger är det avsett uteslutande för 

kvinnliga gäster. De enda avdelnin

gar. dit tillträde är tillåtet för män, 

är den stora vänthallen och restau-

rantsalarne, dock med villkor att be

söket göres i sällskap med någon av 

hotellets gäster. 

Alla befattningar inom det stora 

företaget innehavas av kvinnor utom 

direktörs- och kassörsposterna, vilka 

beklädas av män. 
* 

Anställda undersökningar hava 

visat att en mängd av den ryska ari

stokratiens damer, vilka vid revolu

tionen flydde till utlandet, försör

jer sig som kabaretsångerskor och 

hotelluppasserskor i utlandets stora 

städer. Och dock hava dessa kvin

nor helt säkert erhållit en dyrbar och 

som mycket "god" betraktad upp 

fostran. Att den icke varit pré 

tisk visar det förhållandet, att 

måst söka sitt förvärvsarbete »a 

långt nere. 

""" 

H E R R -  ®  D A M -

R I D  D R Ä H T E *  

ävensom övriga 

DAMDRÄKTER 
och KAPPOR 

utföras förstklassigt a 

s k i c k l i g  s p e c i a l i s t  

Gärna egna tyêer' 

V# 

Torggatan 
„IM'!""" 
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Offentlig ^öjen. 
W'w 

S t o r a  T e a t e r n  
H  I S O  Billighetsmatiné: 

«•** BAiATÄBN. 
Tjillighetsföreställning med 

Kl- '> , . 
niatinépriser : 

TIGGARSTUDENTEN. 

jI4udag, och T°rsdag kl- 7: 

Lohengrin. 

I orensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8,15 : 

Salome. 
Söndag kl. 1,3« Billighetsmatiné; 

LILIOM. 

jijya Teatern. 
Söndag kl. 1,30 Billighetsmatiné; 

ANNONSERA. 

Varje afton kl. 8: 

Flamman. 

mir,. 

'"77TT^ 

KÖKS
HANDDUKAR 

Ett större parti 
hemvävda, entr. 

(fel avpassade) 
slutsäl jes 
extra billigt. 

C l a e s  Ö h i é n s  
Vävnadshandel 
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Ceater. 

"flamman". 

Vad »kall man skriva om "Flam

man . den pjäs, som nu står på Nya 

Teaterns program? Y ad ger den? 

"Vad vill den? Det är svårt att finna 
ett svar. 

Första akten visar 'ett, halvt om 
halvt, kyffe där tre gatflickor och 

-SB 
x DETAt-J 

fan O» Hamng. II. 1 tr. 
TAPISSERI 

IÎ4IA-B5 
Uppritade och på. 
började Vitvaror 

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

L i l l a  T e a t e r n .  
Lördag och söndag kl. 7 och 9 : 

övriga dagar kl. 8; 

Bröderna Östermans huskors. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: 

HEMSLAVINNOR. 

deras häxlika värdinna bo. Flic

korna synas väl tillfreds med sin 
värld. Den har visserligen inte det 

rykte' men där äro operabe-
sok, konfekt, vin, dans mellan re
staurangbord och goda förtjänster. 

andra akten ser man en av flickor
na. Anna, hos en ung musiker, som 
tror sig älska henne och ädelmodigt 
forsöker rädda henne genom att göra 
henne till sin älskarinna, sin tjän
stepiga och sin fånge uppe i en liten 
vindslägenhet med vacker utsikt över 
en park, där de vita syrenerna blom
ma, och där han, som vid dagens ljus 
skams lör henne, promenerar henne 
en helt liten stund, när kvällsmörkret 
sänkt sig över staden. Han har ock
så en äldre vän som delger honom 
den manliga medelålderns ,sakkun
skap angående de kvinnliga glädje-
spriderskornas förmåga av luttring, 
samt vidare en mor med anständig
hetens vita schal över axlarne, en 
dam av god familj och rena seder, 
vilken kärlekslöst men samsat och 
hövligt säger flickan från gatan vad 
hon tänker om hennes dåliga person 
med en tillagd undran, om hon lagar 
ordentlig mat till hennes genialiske 
son, "som arbetar med nerverna". I 
tredje och sista akten kommer det 
till en.våldsam brytning mellan mu
sikern, som hunnit, bliva berömd, och 
Anna, som fått nog av den förkros
sande godheten, i det hem som öpp
nat isig för henne, och, driven av sin 
oskickliga lusta, "flamman", gått ut 
igen till gatans hemska fröjder. Ån
gern följer och flickan beslutar, att 
det barn hon bär under hjärtat icke 
skall komma att gå samma onda väg 
som hon, varefter självmordet följer. 

Det finns i denna skildring ingen 
indignation, ingen sorg, ingen värme, 
ingen vilja till något. 

Det är en med stadig hand skick
ligt tecknad bild ur livet med inblic
kar i den undre världen som det sen 
sationella inslag tidens publik, för
slöad av hårresande filmer och alar
merande tidningsrubriker, synes for 
dra. även av teatern. Kanske är 
pjäsen menad som en anklagelse — 
författaren låter Anna söka ett för
svar för sin lastbarhet i det sakför 
hållandet att hon "under uppväxt
åren icke haft något stöd, någon 
hjälp. En sådan anklagelse är, när 
det gäller •osedligheten, för snäv. 
Vilt man finna roten till det onda 
måste man söka den icke blott i ett 
dåligt hem eller bristen på ett hem 
utan i skolan, som ger kun&'kaip men 
icke danar och stärker karaktären, 
hos kyrkan eom förlorat sitt grepp 
på människorna, hos hela den väldiga 
nöjeaindustri, som förtjänar miljoner 
på att sänka den etiska och morali
ska nivån, hos förströelselitteraturen, 
som förgiftar de ungas fantasi, hos 
ungdomen själv som saknar ideali
tet, kraft, och sedlig stolthet, hos de 

vuxna som gjort livet till vad det är. 

Intryck från ett engelskt 

Uingsotesariatoruim. 

T. 

Lampskärmar 
Lampskärmställningar 

Alla tillbehör. 
Billigaste priser 

Största urval. 

A/B FERD. LUNDQUIST & Co. 
GOTEBORG, 

Det var en solig -och varm, för att 
inte säga kvävande, försommardag 
jag gjorde min entré som sjukskö-
terskeelev, probationer nurise, vid ett 
engelskt sanatorium. För den, som 
ingående vill studera engelska sjuk
vårdsförhållanden, torde det vara så 
gott som omöjligt att få göra detta 
såvida man inte — i likhet med lin
dert. — vill börja från början och 
gå en tid som elev igen, även om de 
egentliga utbildningsåren ligga ett 
gott stycke bakom en. 

Sanatoriet lag underbart vackert. 
Omslutet av en stor park med syd
ländskt frodig vegetation, där inte 
ens blommande magnoliaträd sakna
des, vette framsidan mot havet och 
upp till sjukrummen nådde bruset av 
tidvattnet när det rullade in. 

Sjukhuset var byggt i en lång 
länga, bestående av .12 fristående 
mindre byggnader, sinsemellan för
bundna endast genom en lång mörk 
källargång, the sub-way. Ungefär 
mitt i låg det stämningsfulla lilla ka
pellet, under vilket bår-rummet var 
inrymt. Alla övriga byggnader vo
ro anslagna till patienterna utom nr 
9, som var administrationsbyggnad 
och elevbostad. Här bodde vi två 
och tva. Rummen voro torftigt möb
lerade, men utanför elevvåningen 
löpte en balkong, försedd med ljuv
liga vilstölar (sådana bestås tyvärr 
inte här i Sverige!) och varifrån vi 
kunde se långt bortåt havet. Bal
kongen var. för övrigt så bred, att vi 
kunde lyfta ut våra sängar dit om 
kvällen oc.h somna under bar him
mel, vaggade till ro av vågornas 
brus. Den, som aldrig prövat på hur 
det känns att ligga ute om natten, 

Pjäsen fick ett mycket gott utfö
rande. Helga Carlsons "Anna" var 
en verkligt värdefull prestation, men 
man tyckte synd om den unga sym
patiska skådespelerskan i denna 
ryggradslösa kvinnotypis skepnad. 
Knut Jarlow som musikern nådde 
icke upp till samma höjd, men för
svarade sin plats, fru Rönn var ståt
lig som .modern, hr Fischer sköter sig 
alltid bra, även nu som vännen, Hr 
Nils Jacobsson hade endast en biroll, 
men låtom oss ge (honom en varm 
eloge för hans klara distinkta uttal. 

Crayon. 

Kanclsl^ompanief 

Drottninggatan 42 

TELEFON 15379 
GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER 1 

HANDSKAR och VANTAR 

har nog svårt att förstå vilken ljuv-
1'gliet det är att känna nattsvalkans 
över sitt ansikte och ligga och lyssna 
till vindens sus i träden. Man vak
nar upp till en ny dags möda så 
ofantligt stärkt och vederkvickt. 

T arla morgonstunden, före 6, ble-
v o vi purrade ' och när klockan slog 
halv sju skulle vi, efter att ha stä
dat -våra sovrum, vara församlade 
kring frukostbordet, där "ham" el
ler bacon ' vanligtvis väntade. Det 
var sträng "rangordning" vid mat
bordet, den som var sist kommen 
placerades längst bort. - Vid ena 
kortsidan satt Husmor, sträng och 
magnifik i sina stärkta krås. Fram 
för henne låg en stor bok med svarta 
vaxdukspärmar, där den olyckliga, 
som kom en minut över klockslaget 
tick ett truktat kors efter sitt namn. 

När vi inmundigat den traditio
nella. maten, kom bönen. Var och 
en föll ner på knä på golvet invid 
sin stol och Husmor läste ett tänke-
språk för dagen, varefter vi alla tju
go på en gång med hög röst rabbla
de Fader vår". Jag kan utan över
drift säga rabblade, ty det skulle gå 
med mycken hastighet, såsom bruket 
i många, anglo-sachsiska kyrkor är. 
Att inlägga någon värme eller tanke 
i en sådan bön är icke möjligt, i all 
•synnerhet för den, som är utlänning 
och har en viss svårighet att "följa 
med". 

Sen skiljdes vi åt- Var och en 
gick till sitt. Klockan var nu nära 
7 och de sjuka började vakna. Det 
första bestyret var att ta. temperatu
ren. Det skedde med små smala ter
mometrar i munnen och eftersom det 
var Fahrenheit vi. använde, så var 
den normala temperaturen c:a 98,4°. 

När patienterna, som. alla bodde i 
enskilda rum, stigit upp -och de, som 
inte kunde detta, fått sin skötsel vid
tog städningen. Och nog har jag stä
dat mycket i min dag, men. aldrig 
så som där. Nu är att märka, att 
allting var, om inte polerat, så åtmin
stone bonat. Och inte en vatten
droppe fick komma när dessa blanka 
föremål och ytor. Utrustad med en 
korg där det låg fem, sex feta tra
sor och en butelj "polityr", beståen
de av olivolja, sprit och terpentin 
lika delar, skred man till verket med 
"dammningen", d. v. s. poleringen. 
För den, som älskar att damma med 
en trasa, åtminstone fuktad med 
vanligt vatten, var det en -verklig 
pina att städa på detta sätt. Aldrig 
en vattendroppe på någonting, inte 

74<3<3Ô 
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^XodorMt, crssorv 
Kungstorget 1. 

D  a m :  

3)räkf- & oKapptyger, 
- cPClåden, SCamgarn, (Bheviof m. m. -

ens på golven eller i trapporna! Ja, 
en sådan städning skulle vara otänk
bar på svenska sjukhus! 

Ute i sina vilstölar lågo under ti
den de sjuka och lyddes på fåglar
nas sång och vilade och vilade, som 
seden är på sanatorier. Enformighe
ten avbröts ibland av kringvandran
de försäljare från butikerna i den 
närbelägna staden, som hade till
stånd att sälja vissa små nödvändig
hetsartiklar såsom skrivgrejor och 
sybehör. För att nu inte tala. om den 
påpasslige fotografen, som jämt var 

framme och tog "grupper" och 
smusslade små billets d'amour från 
de manliga patienterna till de kvinn
liga och vice versa. 

De båda könen höllos nämligen 
strängt åtskilda. Parken var för 
detta ändamål avdelad av en häck 
med långa, vassa taggar. Det hölls 
också sträng uppsikt både i den ge
mensamma stora matsalen och i kyr
kan och flirt patienterna emellan 
straffades mycket hårt. Jag kan er
inra mig flera, rätt så oskyldiga fall 
t. o. m., där vederbörande blevo re-

P r i s t ä v l a n  f ö r  b a r n  

under 12 år. 
Första pris 
Andra ,, 
Tredje „ 
Fjärde „ 
Femte ,, 

Kr. 200 
„ 150 
„ 100 

„ 75 
„ 50 

100 st. tröstpriser om 10 kronor vardera 

Vill Du vinna något av dessa priser, så titta igenom 
de dagliga tidningarna och klipp ur alla annonser för 
Sunlight Tvål, Lux Tvålflingor, Rinso och Vim, som varit 
synliga i år, och försök färglägga dem med vanlig färg
krita efter bästa förmåga. Skicka sedan in så många 
annonser Du vill till följande adress: 

SUNLIGHT SÅPTVÅL AKTIEBOLAG 
Kronhusgatan l(i 

Göteborg. 

Men observera att en tom kartong av någon av Sun-
light Tvål, Lux eller Rinso eller den lunda,- gula lappen, 
som sitter på locket av en Vim-burk, måste medfölja 
varje färglagd annons för att gälla vid pristävlan. Din 
mamma står gärna till tjänst med sådana tomma 
kartonger. 

Den 30 April 1924 komma vi att genomgå alla de 
insända annonserna och utdela priserna till de barn, 
som utfört bästa genomsnittliga färgläggning av annon
serna. Det är därför fördelaktigt att sända in så många 
annonser som möjligt. 

Tävlingsresultatet, med namn och adress på alla pris
tagare, kommer att sändas till varje deltagare i särskilt 
brev så snart som möjligt. 

Barn i någon familj tillhörande Sunlight Såptvål Aktie
bolags personal ha icke rätt att deltaga. 
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Då ingen opponerade sig, slog man 
sig ner omkring det stora runda bor
det och började slutligen en förnuf
tig rådplägning om enskildheterna. 

Fiedler och Elisabeth vaii der 
Borgk träffades nu regelbundet vid 
överläggningarna och repetitionerna. 
Omkring tio dagar senare ägde en 
sammankomst med doktor Fiedler 
rum i det van der Borgkska hemmet, 
denna gång blott för gruppen "Ne-
derländarna". 

Fiedler var emellertid inte alls så 
munter som vanligt ùtan föreföll 
förströdd och visade inte sitt vanli
ga. intresse för detaljerna i kostym
frågan. Elisabeth, som på sitt lug
na, taktfulla sätt, försökte under
lätta arbetet för honom, märkte 
snart, att hans tankar voro på annat 
håll, och då seansen vid tolvtiden var 
slut, höll hon honom kvar under en 
obetydlig förevändning. 

— Det ser ut, som om ni ledsnat 
på vårt förehavande, sade hon. 

— Långt därifrån, min nådiga, 
men jag har ett annat bekymmer. 
Jag är rasande för, att jag inte kan 
engelska ordentligt, och därvid for 

han med handen genom sitt ljusa hår 
med en så lustigt pojkaktig åtbörd, 
att hon började skratta. . 

Han skrattade också, men sade se
dan: "Tyvärr är det inte alls ko
miskt. Det har just kommit ut ett 
tjockt, mycket intressant verk över 
barocken, skrivet av en engelsman, 
vilket jag absolut måste känna till, 
innan jag kan avsluta mitt arbete. 
Hittills har jag med stort besvär 
stapplat mig igenom de första ra
derna. Det kommer att kosta mig 
oändligt med tid och möda, eller ock
så får jag ta hjälp. Jag är väl en 
åsna, som inte lärt mig engelska or
dentligt! 

— Vi hade under åratal en gam
mal engelska i mitt hem, kanske jag 
kan hjälpa er? Jag läser och talar 
språket nästan lika bra som tyska. 

Hon satt på sin älsklingsplats un
der palmen och talade helt enkelt och 
kamratlikt med honom utan medve
tande om den fröjd, med vilken hans 
ögon insögo bilden av hennes slanka 
gestalt, dubbelt tilldragande för ho
nom efter vad han sett av söderns 
kvinnor. 

— Nådig fru, det skulle naturligt

vis vara storartat, men en så stor 
godhet skulle jag aldrig kunna taga 
emot. Då måste ni ju dagligen upp
offra ett par timmar av er tid. Det 
ska vi inte tänka på. 

— Måste boken översättas skrift
ligen? 

— Nej, nej, det. fattades bara, men 
den måste översättas för mig sida 
efter sida i raskt tempo, så att jag 
samtidigt skulle kunna göra nödiga 
anteckningar. 

— Men det skulle väl gå utmärkt. 
Ni kunde komma vid tedags och 
stanna, till inemot kvällen, och så 
studerade vi boken tillsammans. 

— Men er tid? 
— Saken skulle verkligen intres

sera mig — jag gör det gärna. 
— Men er man? 
En skugga fördunklade för ett 

ögonblick hennes ivriga, ansikte. 
— Han skulle säkert tycka om, att 

jag hjälpte er, han . . . hon dröjde li
tet, det var alltid svårt för henne att 
säga en osanning, . . . han har f. n. 
så mycket att göra med affärerna, 
och är så litet hemma, att det säkert 
ej skulle störa honom, . . . men där 
kommer han ju, och hon lyssnade | 

bortåt fönstret till. Det välbekanta 
knarrandet av hans steg på sanden, 
hade nått hennes öra genom det öpp
na fönstret. 

— Om ni har tid att vänta ett 
ögonblick, kunna vi ju fråga honom 
med detsamma. Han skall bli glad 
över att träffa, er. 

Hon reste sig, under det hon sade 
detta, och gick litet oroligt fram och 
tillbaka. 

— Om ni verkligen menar, min 
nådiga fru, . . . 

— Ja, varför skulle jag inte det? 
Hennes leende var så otvunget, att 
alla hans tvivel, om han vågade an
taga hennes förslag, med ens före-
föllo honom löjliga. 

Och så hände sig, att vid den tid, 
då van der Borgk eljes brukat se sin 
unga. hustru hälsa sig från fönstret, 
fann han nu Fiedler hos henne, och 
fick han höra hennes underliga och 
uppseendeväckande bön om att få 
påbörja ett längre gemensamt arbe
te på tu man hand med den unge 
konsthistorikern. 

Han hade blott träffat Fiedler två 
gånger sedan kvällen hos Römers, 
ena gången på en herrtillställning .i 

stadshuskällaren, andra gången på 
en konsert, och de hade båda. haft 
nöje av att träffas och känt sig drag
na till varandra. Det oaktat hade 
Henry ännu ej bjudit den andre hem 
till sig. Han ville först komma över 
krisen i sitt äktenskap. Nu hade 
slumpen emellertid fört tillsammans 
Fiedler och Elisabeth, och det glad
de honom. 

— Om du verkligen tror dig om 
det, Elisabeth . . . sade han dröjande. 

— Oh ja, visst gör jag det. 
— Om det gör dig nöje . . . 
— Ja, det skulle intressera, mig 

mycket. . . 

Vad kunde han säga? Till och 
med ett dröjsmål med svaret skulle 
ha förefallit löjligt. 

— Nå, då har jag naturligtvis in
genting att invända. Och vänd till 
Fiedler, sade han älskvärt skämtan
de: Egentligen borde jag dock in
lägga mitt veto. Jag har ju nyss 
lyckligen ryckt henne undan allt för 
mycken lärdom. Hon har tagit sin 
e x a m e n  . . .  s o m  d u  v ä l  v e t . . .  

~ Nej, jag ... . 

— Och nu lockar du henne tillba-



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

1 
T f" 

m 

ill 

m ' ['i 

i' 

ii 
«,1.4--

u v., 

Plit5' 
slily 

ii 
11 

»I 
é ' fi 

S K A N D I N A V I S K A  

K R E B I T A K T I E B O L A G E T  
GÖTEBORO} - STOCKHOLM - MALMÖ 

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

Egna fonder Kr. 182,000,000:-

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

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

(Inj. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. 2—II2 3, övriga 
tider efter avtal. 

TandLl. SVEA LEFFLER. 
Spec. Äkta Porslinsfyllnlngar. 

Viktoriag. 8. Tel. 8958. Hard, utom lörd. 1—2-

Handtverkslotteriet 
(Göteborgs Handtverks- & 
Industriförenings Lotteri) 

31:sta spelåret. 

Lottsedlar till första 

dragningen, d. 7 april 

Kr. 2:10. 

Serielott till samtliga 

dragningar under året 

Kr. 11:65. 

Vinstförteckning och 

lottsedlar hos 

L o t t e r i  b y  r å n  

Erik Dahlbergsgatan 3 

G Ö T E B O R G .  

på grund av Luther, utan i trots av 
honom. Fyra hundra år ha. blekt 
hans mäktiga gärning, och när hans 
tolkare nu föra fram hans ord kän
ner man icke mera igen hans stäm
ma. 

H—t H—n. 

Rarma Ouchter

lony. 

Xn metnonam. 

Så läste jag då i dag, att min 
gamla vän Hanna Ouchterlony gått 
dit hon så länge längtat, och sedan 
har hon ständigt. varit i mina tan
kar. Jag minns henne ung och så 
glad som ville hon dansa genom li
vet. Dansa borde hon ock göra, ty 
ingen dansade finare, vackrare och 
lättare än hon. acker var hon ej men 
alltid behaglig såväl i uppträdande 
som i dräkt. På en bal var hon all
tid uppbjuden och hade hon en god 
valsör satte man sig ibland för att 
sa på de små fötterna som i rytmisk 
takt fl ögo över golvet. Hennes vä
sen var ett förkroppsligande av or
den "glad och god skall människan 
vara" och detta behöll lion in i sena 
ålderdomen. Vi två voro vänner och 
förtrogna, av livet väntade vi blott 
det som var roligt och gott; jag tän
ker med innerlig glädje på de- ung
domsår vi hade tillsammans. Mig 
var hon en trofast vän och sedan vå
ra vägar skilts skrev hon i många 
år roliga och goda, brev till mig. Men 
åren gingo och livet tog väl sitt tag 
i både henne och mig; jag hörde, att 
hon gått in i Frälsningsarmén och 
förstod då, att hon där sökte hjälp 

H e m m e t s  t i d n i n g  
— är — 

Göteborgs  Af tonblad  

Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar i olika 

frågor, berättelse, 

följetong, kåserier. 

Pr kvartal 7.50 fritt hemburen. 

Lösnummerpris 10 öre. 
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modern infattning fördelaktigast 

fros 

OC.3bicl&rscni 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

mot sorg och ensamhet, vilket hon 
också fidk. En dag fick jag helt 
oväntat se att Frälsningsarmén skul
le hålla ett möte i den stad jag bodde 
och mötet skulle ledas av kommen
dör Ouchterlony. Jag gick dit, 
satte mig så nära estraden 'som möj
ligt för att väl kunna se henne; det 
var då jämt 54 år sedan vi sist sett-
varandra. En åldrig, vithårig och 
litet darrande kvinna kom in, jag 
kände henne ej, men så började hon 
tala och i tonfallet av hennes röst och 
vid åsynen av de små händernas 
nervösa åtbörder kände jag igen min 
gamla vän. Hennes föredrag var 
lugnt, stilla och vackert, men för 
mig, som levde tillbaka i forna år 
är det ej mera klart för minnet. När 
hon slutat gick jag upp till henne 
och frågade om hon kände mig, vil
ket hon besvarade nekande. När jag 
då sade mitt namn var ju både famn 
och hjärta öppna. Hon följde mig 
så till mitt hem, där jag i ro fick 
höra om hennes liv. Över hennes gla
da ungdom hade nog sorgen dragit 
fram och medan hon arbetade med 
den kom hon tillfälligtvis att höra 
general Booth som då var i Sverige. 
Djupt gripen stod hon nästa dag in
för honom och bad att bli intagen i 
Î rälsningsarmén. Hon mottogs täm
ligen likgiltigt, kanske med en viss 
misstro, men fick dock börja med det 
hårdaste och grövsta arbetet i ar
méns lokaler. Efter några månader 
skickades hon till Skottland där hon 
i vinterköld fick gå genom drivor 
av snö, från hem till hem för att för
kunna "Guds härlighet". Våt och 
frysande vandrade hon dag efter 
dag, men alltid värmd av sin tro på 
Guds makt och hjälp. Ibland fick 
hon i byar stående på en tunna pre
dika för en skränande, visslande folk
hop; "men, sade hon, det var ändå 
svårare i Sverige", där hon ibland 
utsattes för handgripligheter, "de 
visste ju ej bättre och nu har Gud 
gjort sitt verk med dem", slutade 
hon, tilläggande: "vad betydde all 
världens smälek om blott en enda 
själ vanns för Guds rike". — Hon 
började nu anses för en av de bästa 
krafterna i Frälsningsarmén, fick 
tack och goda ord för sitt arbete, fick 
jämnare och lugnare gärning, men 
stöd alltid färdig att modigt gå dit 
där hon behövdes. 

Med vemod och tack skildes jag 
från henne, förstod att det var sista 
gången jag såg den bräckliga lilla 
gestalten, det tärda ansiktet med det 
ljusa leendet, kände att nu gick en 
av de få till vilka man i ålderdomen 
kan säga "minns du". Och nu är 
hon helt borta, men frid -och välsig
nelse över hennes minne! 

Lisa. 

I  d e n n a  v e c k a  
ha hemkommit stora partier 

M o d e r n a  

D r ä k t - T y g e r  
i högfina kvalitéer, som bortsäljas till 

nr billiga priser. 
Rips Marocaine, Rips, Côtelé, Matelassé, Cheviot, Kläde, Covercoats, 
Garbardine, i såväl släta som nya mönstervävda kvalitéer 130—150 cm. bredd. 

Pr intr 7.50 8.25 9*75 1O.50 12.50 
Som vårt urval i dessa dagar är oerhört, tillråda vi besök. 
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Till det meningsutbyte i ämnet, 
som tidigare ägt rum i denna tid
nings spalter mellan fru Zade och en 
stämma ur läsekretsen, skulle under
tecknad ytterligare vilja, foga några 
reflexioner. Fru Zades artiklar sy
nas mig nämligen främst ha avsett, 
att behandla begreppets båda mot
poler, den icke uppriktiga, det vill 
säga den rent konventionellt alltför 
älskvärda typen och den onödigt 
uppriktiga. 

Men det finnes tillfällen i livet, 
då uppriktigheten blir ett långt mera 
komplicerat begrepp, då en öppen och 
ärlig natur måste vara osann för 
att skona en annan människa från 
ett onödigt obehag eller lidande. Det 
är just i sådana fall, där de vanliga 
vedertagna begreppen icke längre 
räcka till, utan där det yttersta av
görandet hänskjutes till individen 
själv. 

Att freda sitt eget samvete genom 
sanningssägeri är en jämförelsevis 
lätt sak. Att icke handla falskt 
emot sig själv och samtidigt icke så
ra eller -bedröva någon annan är där
emot ofta ett av de svåraste problem 
livet uppställer. 

I stort sett umgås vi nog litet för 
nonchalant med begreppet uppriktig
het. Makar berömma sig av full 
uppriktighet gent emot varandra, 
vänner tala om uppriktig vänskap, 
föräldrar om barn så uppriktiga, att 
de kunna läsa i dem som i en öppen 
bok. 

Allt detta är naturligtvis myck.'t 
relativt. Ingen människa har ännu 
till sin innersta kärna blottat sig för 

en annan. Med den oavlåtliga strid 
på gott och ont, som försiggår inom 
oss, och som skrivit våra antecedentia 
på. gott och ont liksom den i det 
ögonblick som är rastlöst fortfar att 
fylla vår hemliga biograf med mör
ka och ljusa sidor, blir fullkomlig 
uppriktighet omöjlig och knappast 
önskvärd. Vi måste begränsa vår 
meddelsamhet till det nödvändigaste, 
d. v. s. till de handlingar och intres
sen, som vi äga gemensamma med 
vår omgivning, och där en art av re
dovisningsskyldighet mot densamma 
kan tänkas föreligga. 

Men även på detta begränsade lilla 
område möter oss stundom konflik
ter, som gör uppriktigheten mer än 
problematisk. Låtom oss taga ett 
exempel på en dylik konflikt mellan 
ett par äkta makar, vilka baserat sitt 
äktenskap på fullständig uppriktig
het. Mannen har en god, men något 
vidlyftig vän, som hans hustru icke 
kan tåla, och hon tar vid något till
fälle hans löfte att icke umgås med 
honom vidare. Mannen håller ord 
och undviker vännen systematiskt. 
En dag träffar han honom emeller
tid helt apropå och upptäcker då till 
sin sorg, att hans handlingssätt haft 
en ofördelaktig inverkan på vännen. 
Denne har blivit bitter och misstro
gen och lever oregelbundnare och 
likgiltigare för sig själv än förr, se
dan den vän, som var den goda mak
ten i hans liv utan alla påtagliga 
skäl övergivit honom. — Vad bör i 
ett sådant fall den äkta mannen gö
ra? Många anse säkerligen att han 
handlar rättast- genom att, trots allt, 

Man kan hoppas — och allt hän
ger på detta hopp — att kvinnan 
når sin samhällsmakt, innan hon i 
det stora hela hunnit förlora sin 
egenart, och att hon då lägger all 
sin håg på att möjliggöra nya för
hållanden, i vilka hon skall kunna 
bevara sin hand mjuk, sin hållning 
upprätt. 

E. Key. 

Det finns så mycket av "andras 
lidanden", som man endast har an
ledning att göra sig hård mot, eme
dan det flyter ur egenskaper, som 
hämma deras egna eller andras ädla 
krafter. 

E. Key. 

IÎH3ÛS» 

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

Rengöring av glasvaror är ett bland de svåraste arbetena 
vid diskningen. 

Det minsta spår av fett i diskvattnet lämnar ett fläckigt 
och strimmigt utseende åt kärlen och är synnerligen svårt 
att avlägsna. 

Emellertid försvinner både svårigheten och fettet, «m man 
strör en smula V1M på glasvarorna under diskningen. 

Det är mycket lätt att hålla glasvaror gnistrande klara, 
om man använder VIM. 

Använd VIM och spara arbete. 
Sunlight Såptvål Aktiebolag, Göteborg. 

Him 
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Göteborgs JHorgonp0i\ 
Morgonens förnämsta annons^ J 

tjänare, våning, p,ats e, 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs Morgon p0s' t  

Goteborgs största morgontidning. 

i,: 

obrottsligt hålla sitt löfte till hu
strun. Detta skulle även vara be
kvämast for honom själv. Men som 
han är en god och vidsynt, icke blott 
äkta man utan människa kan han 
icke handla på det sättet. Hans 
hjärta bjuder honom att göra vännen 
glad och tillitsfull igen. Följaktligen 
fortsätter han i hemlighet umgänget 
med honom. Han skulle kunna tala 
om allt för hustrun, men han vet att 
hon endast skall påminna honom om 
hans löfte och förakta honom för att 
han brutit det. Uppriktigheten 
skulle med andra ord blott leda till 
split och olycka i deras förut har
moniska äktenskap. Sålunda tiger 
han och bär hellre den plågande kon
flikten inom sig själv, än han sviker 
sin vän och bereder hustrun onödig 
missräkning och oro. 

Den ytliga moralen dömer kanske 
en sådan man. Han är icke upprik
tig. Han har bedragit sin hustru. 
Men ställd inför den högsta dom
stolen: samvetet, har han handlat rätt. 

Det gives i vårt dagliga liv tusen
tals sådana fall, där yttersta avgö
randet är hänskjutet till individen. 
Hur många hustrur till gnidiga män 
få exempelvis icke för husfridens 
skull gå långa, omvägar för att få 
fram den panning, som skall bidraga 
att bereda hem och barn litet trev
nad. 

Voro vi alla av samma kaliber 
skulle livet vara lätt. Uppriktighet 
i alla livets förhållanden kunde då 
varken såra eller söndra. Men nu 
leva vi bland olikartade och såsom i 
ett nät av hemlighetsfulla konflikter. 
I)e s. k. ärliga, som sätta den egna 
uppriktigheten främst, slita utan 
hänsyn till andra många maskor i 
detta nät. De försynta, som främst 
taga hänsyn till helheten, söka ge
nom kompromissen skydda, de fina 
trådarna åt alla .håll — även om det
ta stundom sker på bekostnad av de
ras egen sinnesfrid. 

Marie Louise Ingeman. 

från Imnnovärlden. 

Skolöverstyrelsen har till rektor 
vid Göteborgs stads småskolesemina
rium för tiden 1 juli 1924 —30 juni 
1926 förordnat rektorn vid Göteborgs 
högre folkskola, med handelsunder
visning för flickor fröken Signe We
st el ius. Rektoratet vid seminariet 
inneha/ves f. n. av fröken Anna Les-
sel, som alltså frånträder befattnin
gen den .1 nästinstundande juli. 

* 

D:r Lina Stern har utnämnts till 
professor i fysiologisk kemi inom 
den medicinska fakulteten vid uni
versitetet i Geneve. 

* 

En nykterhetsgrupp har bildats 
inom engelska parlamentet. Dess 
ordförande är fru Wintringham. 
Annu en kvinna finns i styrelsen 
nämligen lady Astor. 

Arbeterskorna i de stora cigarrfa
brikerna. i Havanna anställa bildade 
föreläsarinnor, vilka under arbetsti
den underhålla arbeterskorna med 
äsning, dels de dagliga tidningarne, 

dels noveller, romaner, poesi samt 
sociala och politiska artiklar. Ar-

förut och ter sig mångdubbelt roli-

BLOMSTER-

hä l sn ingar  
över hela jorden. H. M. ̂  

o Hovlevera^9 

Beställningar a blommor ombesori^i 
nåds fritt under garanti för J^es kost
utförande å alla platser av mS01^( 

Vasa Blomsterhandel 
QUSTAF EKMAN 

Telefon 4314 — I036g Telegr ^ 

Medlem av Föreningen för t 

ställningsförmedling samt de internat ' 
nella organisationerna P. T Ü i TT e 
samt B-V. i Tyskland. €000 medlemmar'. 

det nvorl < 

Begär alltid 

Kobbs 
Thé 

I:IKMII;U«I 
är enastående för 

fintvätt. 

Ett stort präktigt damhotell kr 

öppnats i Newyork. Som namnet 

anger är det avsett uteslutande för 

kvinnliga gäster. De enda avdelnin

gar. dit tillträde är tillåtet för män, 

är den stora vänthallen och restau-

rantsalarne, dock med villkor att be

söket göres i sällskap med någon av 

hotellets gäster. 

Alla befattningar inom det stora 

företaget innehavas av kvinnor utom 

direktörs- och kassörsposterna, vilka 

beklädas av män. 
* 

Anställda undersökningar hava 

visat att en mängd av den ryska ari

stokratiens damer, vilka vid revolu

tionen flydde till utlandet, försör

jer sig som kabaretsångerskor och 

hotelluppasserskor i utlandets stora 

städer. Och dock hava dessa kvin

nor helt säkert erhållit en dyrbar och 

som mycket "god" betraktad upp 

fostran. Att den icke varit pré 

tisk visar det förhållandet, att 

måst söka sitt förvärvsarbete »a 

långt nere. 
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ävensom övriga 

DAMDRÄKTER 
och KAPPOR 

utföras förstklassigt a 

s k i c k l i g  s p e c i a l i s t  

Gärna egna tyêer' 

V# 

Torggatan 
„IM'!""" 

llllllllllll"""' 

Offentlig ^öjen. 
W'w 

S t o r a  T e a t e r n  
H  I S O  Billighetsmatiné: 

«•** BAiATÄBN. 
Tjillighetsföreställning med 

Kl- '> , . 
niatinépriser : 

TIGGARSTUDENTEN. 

jI4udag, och T°rsdag kl- 7: 

Lohengrin. 

I orensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8,15 : 

Salome. 
Söndag kl. 1,3« Billighetsmatiné; 

LILIOM. 

jijya Teatern. 
Söndag kl. 1,30 Billighetsmatiné; 

ANNONSERA. 

Varje afton kl. 8: 

Flamman. 

mir,. 

'"77TT^ 

KÖKS
HANDDUKAR 

Ett större parti 
hemvävda, entr. 

(fel avpassade) 
slutsäl jes 
extra billigt. 

C l a e s  Ö h i é n s  
Vävnadshandel 
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Ceater. 

"flamman". 

Vad »kall man skriva om "Flam

man . den pjäs, som nu står på Nya 

Teaterns program? Y ad ger den? 

"Vad vill den? Det är svårt att finna 
ett svar. 

Första akten visar 'ett, halvt om 
halvt, kyffe där tre gatflickor och 

-SB 
x DETAt-J 

fan O» Hamng. II. 1 tr. 
TAPISSERI 

IÎ4IA-B5 
Uppritade och på. 
började Vitvaror 

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

L i l l a  T e a t e r n .  
Lördag och söndag kl. 7 och 9 : 

övriga dagar kl. 8; 

Bröderna Östermans huskors. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: 

HEMSLAVINNOR. 

deras häxlika värdinna bo. Flic

korna synas väl tillfreds med sin 
värld. Den har visserligen inte det 

rykte' men där äro operabe-
sok, konfekt, vin, dans mellan re
staurangbord och goda förtjänster. 

andra akten ser man en av flickor
na. Anna, hos en ung musiker, som 
tror sig älska henne och ädelmodigt 
forsöker rädda henne genom att göra 
henne till sin älskarinna, sin tjän
stepiga och sin fånge uppe i en liten 
vindslägenhet med vacker utsikt över 
en park, där de vita syrenerna blom
ma, och där han, som vid dagens ljus 
skams lör henne, promenerar henne 
en helt liten stund, när kvällsmörkret 
sänkt sig över staden. Han har ock
så en äldre vän som delger honom 
den manliga medelålderns ,sakkun
skap angående de kvinnliga glädje-
spriderskornas förmåga av luttring, 
samt vidare en mor med anständig
hetens vita schal över axlarne, en 
dam av god familj och rena seder, 
vilken kärlekslöst men samsat och 
hövligt säger flickan från gatan vad 
hon tänker om hennes dåliga person 
med en tillagd undran, om hon lagar 
ordentlig mat till hennes genialiske 
son, "som arbetar med nerverna". I 
tredje och sista akten kommer det 
till en.våldsam brytning mellan mu
sikern, som hunnit, bliva berömd, och 
Anna, som fått nog av den förkros
sande godheten, i det hem som öpp
nat isig för henne, och, driven av sin 
oskickliga lusta, "flamman", gått ut 
igen till gatans hemska fröjder. Ån
gern följer och flickan beslutar, att 
det barn hon bär under hjärtat icke 
skall komma att gå samma onda väg 
som hon, varefter självmordet följer. 

Det finns i denna skildring ingen 
indignation, ingen sorg, ingen värme, 
ingen vilja till något. 

Det är en med stadig hand skick
ligt tecknad bild ur livet med inblic
kar i den undre världen som det sen 
sationella inslag tidens publik, för
slöad av hårresande filmer och alar
merande tidningsrubriker, synes for 
dra. även av teatern. Kanske är 
pjäsen menad som en anklagelse — 
författaren låter Anna söka ett för
svar för sin lastbarhet i det sakför 
hållandet att hon "under uppväxt
åren icke haft något stöd, någon 
hjälp. En sådan anklagelse är, när 
det gäller •osedligheten, för snäv. 
Vilt man finna roten till det onda 
måste man söka den icke blott i ett 
dåligt hem eller bristen på ett hem 
utan i skolan, som ger kun&'kaip men 
icke danar och stärker karaktären, 
hos kyrkan eom förlorat sitt grepp 
på människorna, hos hela den väldiga 
nöjeaindustri, som förtjänar miljoner 
på att sänka den etiska och morali
ska nivån, hos förströelselitteraturen, 
som förgiftar de ungas fantasi, hos 
ungdomen själv som saknar ideali
tet, kraft, och sedlig stolthet, hos de 

vuxna som gjort livet till vad det är. 

Intryck från ett engelskt 

Uingsotesariatoruim. 

T. 

Lampskärmar 
Lampskärmställningar 

Alla tillbehör. 
Billigaste priser 

Största urval. 

A/B FERD. LUNDQUIST & Co. 
GOTEBORG, 

Det var en solig -och varm, för att 
inte säga kvävande, försommardag 
jag gjorde min entré som sjukskö-
terskeelev, probationer nurise, vid ett 
engelskt sanatorium. För den, som 
ingående vill studera engelska sjuk
vårdsförhållanden, torde det vara så 
gott som omöjligt att få göra detta 
såvida man inte — i likhet med lin
dert. — vill börja från början och 
gå en tid som elev igen, även om de 
egentliga utbildningsåren ligga ett 
gott stycke bakom en. 

Sanatoriet lag underbart vackert. 
Omslutet av en stor park med syd
ländskt frodig vegetation, där inte 
ens blommande magnoliaträd sakna
des, vette framsidan mot havet och 
upp till sjukrummen nådde bruset av 
tidvattnet när det rullade in. 

Sjukhuset var byggt i en lång 
länga, bestående av .12 fristående 
mindre byggnader, sinsemellan för
bundna endast genom en lång mörk 
källargång, the sub-way. Ungefär 
mitt i låg det stämningsfulla lilla ka
pellet, under vilket bår-rummet var 
inrymt. Alla övriga byggnader vo
ro anslagna till patienterna utom nr 
9, som var administrationsbyggnad 
och elevbostad. Här bodde vi två 
och tva. Rummen voro torftigt möb
lerade, men utanför elevvåningen 
löpte en balkong, försedd med ljuv
liga vilstölar (sådana bestås tyvärr 
inte här i Sverige!) och varifrån vi 
kunde se långt bortåt havet. Bal
kongen var. för övrigt så bred, att vi 
kunde lyfta ut våra sängar dit om 
kvällen oc.h somna under bar him
mel, vaggade till ro av vågornas 
brus. Den, som aldrig prövat på hur 
det känns att ligga ute om natten, 

Pjäsen fick ett mycket gott utfö
rande. Helga Carlsons "Anna" var 
en verkligt värdefull prestation, men 
man tyckte synd om den unga sym
patiska skådespelerskan i denna 
ryggradslösa kvinnotypis skepnad. 
Knut Jarlow som musikern nådde 
icke upp till samma höjd, men för
svarade sin plats, fru Rönn var ståt
lig som .modern, hr Fischer sköter sig 
alltid bra, även nu som vännen, Hr 
Nils Jacobsson hade endast en biroll, 
men låtom oss ge (honom en varm 
eloge för hans klara distinkta uttal. 

Crayon. 

Kanclsl^ompanief 

Drottninggatan 42 

TELEFON 15379 
GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER 1 

HANDSKAR och VANTAR 

har nog svårt att förstå vilken ljuv-
1'gliet det är att känna nattsvalkans 
över sitt ansikte och ligga och lyssna 
till vindens sus i träden. Man vak
nar upp till en ny dags möda så 
ofantligt stärkt och vederkvickt. 

T arla morgonstunden, före 6, ble-
v o vi purrade ' och när klockan slog 
halv sju skulle vi, efter att ha stä
dat -våra sovrum, vara församlade 
kring frukostbordet, där "ham" el
ler bacon ' vanligtvis väntade. Det 
var sträng "rangordning" vid mat
bordet, den som var sist kommen 
placerades längst bort. - Vid ena 
kortsidan satt Husmor, sträng och 
magnifik i sina stärkta krås. Fram 
för henne låg en stor bok med svarta 
vaxdukspärmar, där den olyckliga, 
som kom en minut över klockslaget 
tick ett truktat kors efter sitt namn. 

När vi inmundigat den traditio
nella. maten, kom bönen. Var och 
en föll ner på knä på golvet invid 
sin stol och Husmor läste ett tänke-
språk för dagen, varefter vi alla tju
go på en gång med hög röst rabbla
de Fader vår". Jag kan utan över
drift säga rabblade, ty det skulle gå 
med mycken hastighet, såsom bruket 
i många, anglo-sachsiska kyrkor är. 
Att inlägga någon värme eller tanke 
i en sådan bön är icke möjligt, i all 
•synnerhet för den, som är utlänning 
och har en viss svårighet att "följa 
med". 

Sen skiljdes vi åt- Var och en 
gick till sitt. Klockan var nu nära 
7 och de sjuka började vakna. Det 
första bestyret var att ta. temperatu
ren. Det skedde med små smala ter
mometrar i munnen och eftersom det 
var Fahrenheit vi. använde, så var 
den normala temperaturen c:a 98,4°. 

När patienterna, som. alla bodde i 
enskilda rum, stigit upp -och de, som 
inte kunde detta, fått sin skötsel vid
tog städningen. Och nog har jag stä
dat mycket i min dag, men. aldrig 
så som där. Nu är att märka, att 
allting var, om inte polerat, så åtmin
stone bonat. Och inte en vatten
droppe fick komma när dessa blanka 
föremål och ytor. Utrustad med en 
korg där det låg fem, sex feta tra
sor och en butelj "polityr", beståen
de av olivolja, sprit och terpentin 
lika delar, skred man till verket med 
"dammningen", d. v. s. poleringen. 
För den, som älskar att damma med 
en trasa, åtminstone fuktad med 
vanligt vatten, var det en -verklig 
pina att städa på detta sätt. Aldrig 
en vattendroppe på någonting, inte 

74<3<3Ô 
77-40 

^XodorMt, crssorv 
Kungstorget 1. 

D  a m :  

3)räkf- & oKapptyger, 
- cPClåden, SCamgarn, (Bheviof m. m. -

ens på golven eller i trapporna! Ja, 
en sådan städning skulle vara otänk
bar på svenska sjukhus! 

Ute i sina vilstölar lågo under ti
den de sjuka och lyddes på fåglar
nas sång och vilade och vilade, som 
seden är på sanatorier. Enformighe
ten avbröts ibland av kringvandran
de försäljare från butikerna i den 
närbelägna staden, som hade till
stånd att sälja vissa små nödvändig
hetsartiklar såsom skrivgrejor och 
sybehör. För att nu inte tala. om den 
påpasslige fotografen, som jämt var 

framme och tog "grupper" och 
smusslade små billets d'amour från 
de manliga patienterna till de kvinn
liga och vice versa. 

De båda könen höllos nämligen 
strängt åtskilda. Parken var för 
detta ändamål avdelad av en häck 
med långa, vassa taggar. Det hölls 
också sträng uppsikt både i den ge
mensamma stora matsalen och i kyr
kan och flirt patienterna emellan 
straffades mycket hårt. Jag kan er
inra mig flera, rätt så oskyldiga fall 
t. o. m., där vederbörande blevo re-

P r i s t ä v l a n  f ö r  b a r n  

under 12 år. 
Första pris 
Andra ,, 
Tredje „ 
Fjärde „ 
Femte ,, 

Kr. 200 
„ 150 
„ 100 

„ 75 
„ 50 

100 st. tröstpriser om 10 kronor vardera 

Vill Du vinna något av dessa priser, så titta igenom 
de dagliga tidningarna och klipp ur alla annonser för 
Sunlight Tvål, Lux Tvålflingor, Rinso och Vim, som varit 
synliga i år, och försök färglägga dem med vanlig färg
krita efter bästa förmåga. Skicka sedan in så många 
annonser Du vill till följande adress: 

SUNLIGHT SÅPTVÅL AKTIEBOLAG 
Kronhusgatan l(i 

Göteborg. 

Men observera att en tom kartong av någon av Sun-
light Tvål, Lux eller Rinso eller den lunda,- gula lappen, 
som sitter på locket av en Vim-burk, måste medfölja 
varje färglagd annons för att gälla vid pristävlan. Din 
mamma står gärna till tjänst med sådana tomma 
kartonger. 

Den 30 April 1924 komma vi att genomgå alla de 
insända annonserna och utdela priserna till de barn, 
som utfört bästa genomsnittliga färgläggning av annon
serna. Det är därför fördelaktigt att sända in så många 
annonser som möjligt. 

Tävlingsresultatet, med namn och adress på alla pris
tagare, kommer att sändas till varje deltagare i särskilt 
brev så snart som möjligt. 

Barn i någon familj tillhörande Sunlight Såptvål Aktie
bolags personal ha icke rätt att deltaga. 

S U N L I G H T  S Å P T V Å L  A .  =  B .  
G Ö T E B O R G .  

ritaerslöjatk 

R o m h n  

tu» 

kesfnen.  

'-^ktoriserad översättning 

av Magnhild Lindberg. 

" I 8 

!råa fönstft'16 Vad h°n sagt' gick 

lnder /u °ch bort till damerna, 

- 4m" hon h»8' «fe 

'% H v vi i8" I)yck' JaS samtyc-
för ' 13 ^amf'rna nu kommit 

^ jj. esultat? 

tvrann. ''I,"!. vara en sådan 
en b ten fctlagd 

f? finna. ^ eilkelt besked-

"lnierådinna!' .'"lll>ordade fru ge-
uigwolt meningen. 

Då ingen opponerade sig, slog man 
sig ner omkring det stora runda bor
det och började slutligen en förnuf
tig rådplägning om enskildheterna. 

Fiedler och Elisabeth vaii der 
Borgk träffades nu regelbundet vid 
överläggningarna och repetitionerna. 
Omkring tio dagar senare ägde en 
sammankomst med doktor Fiedler 
rum i det van der Borgkska hemmet, 
denna gång blott för gruppen "Ne-
derländarna". 

Fiedler var emellertid inte alls så 
munter som vanligt ùtan föreföll 
förströdd och visade inte sitt vanli
ga. intresse för detaljerna i kostym
frågan. Elisabeth, som på sitt lug
na, taktfulla sätt, försökte under
lätta arbetet för honom, märkte 
snart, att hans tankar voro på annat 
håll, och då seansen vid tolvtiden var 
slut, höll hon honom kvar under en 
obetydlig förevändning. 

— Det ser ut, som om ni ledsnat 
på vårt förehavande, sade hon. 

— Långt därifrån, min nådiga, 
men jag har ett annat bekymmer. 
Jag är rasande för, att jag inte kan 
engelska ordentligt, och därvid for 

han med handen genom sitt ljusa hår 
med en så lustigt pojkaktig åtbörd, 
att hon började skratta. . 

Han skrattade också, men sade se
dan: "Tyvärr är det inte alls ko
miskt. Det har just kommit ut ett 
tjockt, mycket intressant verk över 
barocken, skrivet av en engelsman, 
vilket jag absolut måste känna till, 
innan jag kan avsluta mitt arbete. 
Hittills har jag med stort besvär 
stapplat mig igenom de första ra
derna. Det kommer att kosta mig 
oändligt med tid och möda, eller ock
så får jag ta hjälp. Jag är väl en 
åsna, som inte lärt mig engelska or
dentligt! 

— Vi hade under åratal en gam
mal engelska i mitt hem, kanske jag 
kan hjälpa er? Jag läser och talar 
språket nästan lika bra som tyska. 

Hon satt på sin älsklingsplats un
der palmen och talade helt enkelt och 
kamratlikt med honom utan medve
tande om den fröjd, med vilken hans 
ögon insögo bilden av hennes slanka 
gestalt, dubbelt tilldragande för ho
nom efter vad han sett av söderns 
kvinnor. 

— Nådig fru, det skulle naturligt

vis vara storartat, men en så stor 
godhet skulle jag aldrig kunna taga 
emot. Då måste ni ju dagligen upp
offra ett par timmar av er tid. Det 
ska vi inte tänka på. 

— Måste boken översättas skrift
ligen? 

— Nej, nej, det. fattades bara, men 
den måste översättas för mig sida 
efter sida i raskt tempo, så att jag 
samtidigt skulle kunna göra nödiga 
anteckningar. 

— Men det skulle väl gå utmärkt. 
Ni kunde komma vid tedags och 
stanna, till inemot kvällen, och så 
studerade vi boken tillsammans. 

— Men er tid? 
— Saken skulle verkligen intres

sera mig — jag gör det gärna. 
— Men er man? 
En skugga fördunklade för ett 

ögonblick hennes ivriga, ansikte. 
— Han skulle säkert tycka om, att 

jag hjälpte er, han . . . hon dröjde li
tet, det var alltid svårt för henne att 
säga en osanning, . . . han har f. n. 
så mycket att göra med affärerna, 
och är så litet hemma, att det säkert 
ej skulle störa honom, . . . men där 
kommer han ju, och hon lyssnade | 

bortåt fönstret till. Det välbekanta 
knarrandet av hans steg på sanden, 
hade nått hennes öra genom det öpp
na fönstret. 

— Om ni har tid att vänta ett 
ögonblick, kunna vi ju fråga honom 
med detsamma. Han skall bli glad 
över att träffa, er. 

Hon reste sig, under det hon sade 
detta, och gick litet oroligt fram och 
tillbaka. 

— Om ni verkligen menar, min 
nådiga fru, . . . 

— Ja, varför skulle jag inte det? 
Hennes leende var så otvunget, att 
alla hans tvivel, om han vågade an
taga hennes förslag, med ens före-
föllo honom löjliga. 

Och så hände sig, att vid den tid, 
då van der Borgk eljes brukat se sin 
unga. hustru hälsa sig från fönstret, 
fann han nu Fiedler hos henne, och 
fick han höra hennes underliga och 
uppseendeväckande bön om att få 
påbörja ett längre gemensamt arbe
te på tu man hand med den unge 
konsthistorikern. 

Han hade blott träffat Fiedler två 
gånger sedan kvällen hos Römers, 
ena gången på en herrtillställning .i 

stadshuskällaren, andra gången på 
en konsert, och de hade båda. haft 
nöje av att träffas och känt sig drag
na till varandra. Det oaktat hade 
Henry ännu ej bjudit den andre hem 
till sig. Han ville först komma över 
krisen i sitt äktenskap. Nu hade 
slumpen emellertid fört tillsammans 
Fiedler och Elisabeth, och det glad
de honom. 

— Om du verkligen tror dig om 
det, Elisabeth . . . sade han dröjande. 

— Oh ja, visst gör jag det. 
— Om det gör dig nöje . . . 
— Ja, det skulle intressera, mig 

mycket. . . 

Vad kunde han säga? Till och 
med ett dröjsmål med svaret skulle 
ha förefallit löjligt. 

— Nå, då har jag naturligtvis in
genting att invända. Och vänd till 
Fiedler, sade han älskvärt skämtan
de: Egentligen borde jag dock in
lägga mitt veto. Jag har ju nyss 
lyckligen ryckt henne undan allt för 
mycken lärdom. Hon har tagit sin 
e x a m e n  . . .  s o m  d u  v ä l  v e t . . .  

~ Nej, jag ... . 

— Och nu lockar du henne tillba-
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Kungsgatan 12. Göteborg. 
Tel. 11045, 776 ank. bostaden. 

Sänd Eder Tvätt till 

Tvättanstallen Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443. 
Omsorgsfullt arbete. Snabb leverans. 

Obs.! Nedsatta priser. 

legerade. Det gick rätt diskret till
väga. Den skyldige delgavs sin dom 
mellan fyra ögon på kontoret och 
några dagar därefter blev han av den 
stora bilbussen avhämtad till statio
nen f. v. b. till sin hemort. Att detta 
överhuvud kunde försiggå berodde 
naturligtvis på att patienterna, som 
mest rekryterades ur den lägre me
delklassen, åtnjöto sanatorievistelsen 
siå gott som gratis. De betalade en
dast 10 sh. i veckan vardera, inclu
sive allt. 

Flirten är naturligtvis ett besvär
ligt kapitel vid sanatorier. Det är 
ju inte så underligt att de ungas tan
kar dragas ditåt. De ha ju så dö
dande tråkigt. Det blir ändå litet 
omväxling för dem i den förfärliga 
enformighet och sysslolöshet, som 
råder vid dessa anstalter. Och jag 
undrar om inte det utvecklade spio-
lierisystem, som. härskade, snarare 
uppmuntrade till förnyade lagöver
trädelser än stävjade dem. 

Den stora enformigheten avbröts 
någon enstaka gång av populära fö
reläsningar om tuberkulosen och om 
hur de sjuka skulle sköta sig, sen de 
en gång lämnat anstalten. 

Ibland hände det också att en sån
gare eller sångerska från den närbe
lägna staden välvilligt anordnade 
någon liten musikunderhållning, ett 
avbrott i dagordningen som alltid 
emotsågs med mycken spänning. 

.Ta, så skredo dagar och månader 
framåt och för en och annan skönj
des så småningom gryningen av en 
ny dag: den, då de som friska skulle 
få börja arbeta. De blevo då flytta
de till det s. k. arbetarblocket, där 
allt inomhusarbete utfördes av pa
tienterna själva, väl avpassat efter 
vars och ens krafter. Även en del 
lättare trädgårdsarbete ingick nu i 
dagsprogrammet. I allmänhet ut
fördes de ålagda sysslorna med gläd
je, om än en och annan tredskades 
och nästan "med piskan", d. v. s. 
med hot om omedelbar avresa måste 
drivas att utföra sin dagranson av 
arbetet. Det ligger nära till hands 
att bli lat och maklig efter månader 
av ett sådant intensivt vilande, som 
ännu är praxis vid så gott som alla 

sanatorier, jorden runt! 
T arbetarblocket fingo de, som så 

önskade, stanna ett helt år för att 
genom försiktigt stegrat arbete för
beredas och vänjas vid det, som vän
tade dem: återgången till det lämna
de yrket. Ty de voro ju alla obe-
medlade och därigenom dömda att 

Spetsar, Filet, Irland., Knyppl. 
Motiv, Duftar, Näsdukar, Siden. 

Depôten för Äkta Spetsar. 
Kungsgatan 58,1 tr. Tel. 12655. Öppet 11-6. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

J 

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. 

begynna "the struggle of life" så fort 
sanatoriets tunga port stängts bak
om dem. — 

Matransonerna voro, tycker jag, 
alldeles för knappt tillmätta. Det 
kom aldrig mer än 13 bitar fisk eller 
13 skivor kött (det var nämligen 13 
rum i varje byggnad) i mathämtarn. 
Aldrig kunde man ge en extrapor
tion i den vägen till någon, som hade 
god aptit. Det fick i så fall bli i 
form av bröd, ty det var inte så 
strängt ransonerat. De svårast sju
ka, som inte kunde äta den grövre 
födan, fingo vanligen "milk-dishes" 
(mjölk- och mjölrätter) och så gelé, 
ena dagen gul, den andra röd. Men 
inte sådan gelé som vår av riktig 
saft och med mycket socker i, utan 
gjord av pulver. Näringsvärdet i en 
sådan maträtt torde vara lika med 
noll. Till kvällsvard var det för 
patienterna alltid antingen havre
grynsgröt med varm mjölk till, eller 
en rätt, som vi lagade i ordning 
själva i teköket och som bestod av 
söndersoppat vitt matbröd över vil
ket slogs en skvätt kokhett mjölk. 
I bästa fall vankades till detta en 
tesked grovt pudersocker. —• Utom 
de stora måltiderna bjöds det på 
mjölk åtskilliga gånger på dagen och 
— för de magraste —• råa äggulor, 
två och två åt gången, överhällda 
med litet peppar och ättika. De 
skulle "slukas" hela. 

(Forts.) Nurse. 

Våra 

Kamelhårs-
artiklar, 

samtliga av högsta kvalité, 
nu nedsatta till 

halva priset. 

Muddar, höga !... 1 25 J 90 

Fotvärmare 150 

Rygg- och Bröstvärmare 1 ':> 

Knävärmare 1 ;>l) 

Nattsockar 11° 

Maggördlar 4 

Damvästar utan. ärm... "J 50 

D;0 med ärm... 11^0 

Herrvästar 1350 

Herrkoftor med ärm... 15 00 

Herr-Koftor, svarta, av ka
melhår 850 

SportjacKa, högknäppt med ^ 
krage, för damer o.cli herrar 10' 

HERM. MEETHS A.-Q 

BRÄUTIGAMS KONDITORI 
R E K O M M E N D E R A S  

JYIisstaget. 

Professor Blomgren talade efter 
släktmiddagen till ungdomarne: 

— Jag förstår inte nutidens unga 
män och kvinnor. Denna flirt, des
sa ständiga förälskelser! Inte före
kom sådant i min och min hustrus 
ungdom — eller vad säger du, Loui
se? På den tiden voro känslorna 
djupa, beständiga, oförstörbara, evi
ga! När man blev kär, blev man 
det för livet. En enda och bara hon 
i hela universum! Ack, det var vac
kert! Kommer du ihåg, Louise, när 
vi för trettiofem år sen lärde känna 
varandra. Kärlek vid första anblic
ken och vilken glöd i känslan! Det 
var i Fiskebäckskil —• minns, dit 
Louise? Mina sonetter — tänk jag 
skrev poesi på den tiden! Och så 
blyga vi voro! Kommer du ihåg, 
när jag friade? Yi togo en prome
nad utåt stranden. Plötsligt fick jag 
en idé. I den fina vita sanden skrev 
jag med min käpp Louise och där
efter Blomgren med ett stort fråge
tecken. Nå, Louise var litet fjär den 
dagen och suddade med tåspetsen ut 
"Blomgren". Men i alla fall, kära 
unga vänner, som ni ser blev -hon min 
till sist ändå! 

Efter slutat kalas står professor 
Blomgren inför sin fru, vars uppsyn 
fyller honom med obehagliga anin
gar. 

— Är du ond, Louise? frågar han 
bestört. Är du ond för att jag be
rättade för ungdomarne vår vackra 
kärlekssaga? Du såg så synnerligen 
trakterad ut under själva berättel
sen. 

— Naturligtvis! svarade fru Blom
gren mörkt. Du hade kanske önskat 
att jag sagt sanningen — att jag 
aldrig varit i Fiskebäckskil, aldrig 
fått några sonetter, aldrig blivit friad 
till i sand, aldrig givit dig någon 
tillfällig korg. Du friade på en järn
vägsresa och jag föll dig genast om 
halsen. — Vem var hon som du skrev 
sonetterna till??! 

Först bör man lära sig det som är 
nödvändigt, sedan det som är nyt
tigt och slutligen det som roar en. 
Gå i motsatt oröning — det är som 
att bygga ett hus och börja med tak
stolen. 

Lydia Sigurney. 

Damhattar bortslumpas! 
Denna och nästa vecka bortslumpas Dam= 
hattar. Paradis, Esprit, Äkta Plymer, 
Fantasier och Band. 

Dessutom Pälsvaror, Manufaktur-
och Trikåvaror, Silkekjolar, Schalar 
och Blusar samt alla sorters underkläder 
för Herrar, Damer och Barn. Otroligt 
billigt uti 

Hildur Sandegrens 
nya lokal: Skolgatan 6, intill Allégatan. 

Tel. 6752. 
Obs.! Nya adressen! 

€y8klandö fredsför
eningar bedja om hjälp 

för ôitt folk. 

Tjugo tyska fredsföreningar hava 
sammanslutit sig till en s. k. freds-
kartell, vilken nu genom sin styrelse 
vädjar till andra länders fredsvänner 
om materiell hjälp åt sina nödlidan

de landsmän. 
Till uppropet, vilket är för långt 

att vi skulle kunna återgiva det i 
dess helhet, är fogat följande till-
lägg, vilket torde beaktas: 

"Till ovanstående upprop foga un
dertecknade en varm vädjan till sven
ska män och kvinnor och svensk 
ungdom att behjärta denna de ty
ska fredsvännernas bön om att bli 
satta i stånd att åt nödställda lands
män bringa något av den lekamliga 
hjälp, som är den första förutsätt
ningen att i sargade sinnen möjlig
göra tron på rättens seger över vål
det, kärlekens över hatet och sålun
da förbereda ett verkligt nydanings-
arbete. 

Bidrag i penningar, kläder och 
hållbara matvaror (t. ex. gryner, 
socker, cacao, kex, hårt bröd) sändas 
till Fredsvännernas hjälpaktion för 
Tyskland, adress: Rädda Barnen, 
Myntgatan 4, Stockholm. Givare av 
naturagåvor torde medsända 50 öre 
pr kilo som bidrag till frakt. 

Stockholm i februari 1924. 

För Svenska Freds- och Skiljedomsfören. : 
Nils A:son Berg. Emil Larsson. 

För Internat. Kvinnoförbundet för Fred o. 
Frihet : Svenska avdelningen : 

Matilda Widegren. Ester Akesson-Beskow. 

För Förbundet för Kristet Samhällsliv: 
Natanael Beskow. Sam. Thysell. 

För Förbundet för Humanistisk Politik : 
Carl Lindhagen. Helfrid Bergman. 

För Svenska Skolornas Fredsförening: 
Herman Söderberg. Joh:s Norby. 

Nyutkomna böcker 
Universella Broderskapets teosofisKa 

förlag, Stockholm. 

Den teosofiska vägen. Jan.-febr.-
numret 1924. Innehåll: Parlamentet 
för fred och universellt broderskap. 
Av Katherine Tingley. — "Den hem
liga läran" och fred eller krig. Av 
F. J. Dick. — Lida våra barn av 
andlig hunger? Av Magister Ar-
ti-um. — Vad vår tid behöver. Av 
Katherine Tingley. — Teosofiens 
Ocean. Av William Q. Judge. — 
Några tankar om reinkarnationen. 
Av H. T. Edge. — Glimtar av rö
relsen m. m. 

Pris kr. 1.50. 

Glädje, måttlighet och ro tillsluta 

dörren för läkaren. 
Fr. v. Loyan. 

I Vitrums FERR0L | 
Ü är det kraftigast aptitgivande och mest stär- | | 
= kände av alla moderna organiska järnpreparat. = 
= 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 tagés av såväl barn som vuxna. = 

Tillverkas å 

| Apoteket Vasens Apoteksvarucentral M 

Laboratorium, Stockholm. 

= Originalflaska om 500 gr. Nedsatt pris 3:25. 

Fâs pâ alla apotek. 
= Om Vitrums F e r r o 1 ej finnes på närmaste = 

= apotek, tillskriv fabrikanten, Apoteket Vasen, = 
= Stockholm. 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata priser. 
Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. Allm. tel. 24241. 

Lilla Vilohemmet 
Tel. 272. Alingsås. Tel. 272. 

REKOMMENDERAS! 
Luftiga ljusa rum, gott bord. Inackor

dering 4: — 4: 50 5; —• kr. pr dag. 
Eörfrågn. ställas till frkn Lotten Nordgren 

ettånga sommarblommor. 

Vårtecknen bliva allt flera. Utom 
åt starar och lärkor, vilka tyvärr 
synas hava missräknat sig på våra 
väderleksförhållanden, kan natur
vännen fröjda sig åt ankomsten av 
frökataloger för vårarbetet i träd
gården eller i "kolonien". Vi fästa 
uppmärksamheten på en liten nyut
kommen skrift "Ettåriga sommar
blommor", vilken vår trädgårdsex
pert tycker ser lovande och vägle
dande ut. Priset, kr. 1.50 förefaller 
högt för ett häfte på 35 sidor. När 
skola bokförlagen reducera sina 
krigspriser? 

Torghandlare Pettersson, som 
tack vare lyckade husspekulationer 
och höga matvarupriser m. m. blivit 
den belåtne ägaren till en mycken
het pängar resonerar med sin fru: 
— Ja, kära Josefina, i och för sig 
skulle det vara rätt trevligt med den 
här halvmillionen och det fina um
gänget, bara man sluppe äta rysk 
kaviar och ostron. 

B e s t ä l l n i n g a r  emottagas på 

UTSTYRSLAR 
omsorgsfullt ocli billigt. 

Anna Edstrands Vi tvaruaf fär  
Magasinsgatan 9. Tel. 8292 .  

KOL VED 
COKES 

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

Alla som köpa 

S P I S B R Ö D  
från 

o 

Göteborgs Ängbageri 
säga att det är 

främst i skörhet och god smak. lllltlllllHIItlllll 

uMftOIU| 

BREVLÅDA. 
Cerberus. Er skn\-,>i 

betryckta. Måtte de °* 

och de unga fruarne icke v . 
na, som ni ser dem! IwV? -da~ 
alltför synd om dem Var» 

om mänskligheten, ifall de^A?? 
oansvariga, tanklösa kvinnotv, 1 

allmän, vilket den helt ^ V°* 

ar-
Tacksam. Det gläder 0Ss att 

tikeln hade åsyftad verkan v 
hoppas att liknande uttryck för 

känsla och uppmuntran skola I ̂  
ma till synes även i framtiden.0"1' 

FruE-nK. I ett följande nUm 

mer kommer att inflyta en skiC 
.i ämnet, som säkerligen skall bå/ 
intressera och giva Eder svar 1 
frågan. 

Tyra. Får återhämtas. 

Observatör. Förhållandet har va-
rit så länge och resultatlöst påtalat 
att ett nytt angrepp måste vara te-

tydligt skarpare för att göra verkan 

Pessimist. Om man tagit språnget 
så ut i tomma luften är den fasta 
marken under fötterna icke lânrt 
borta. 

Rättelse. Man ser sällan "rättel
ser" i tidningarne. Skälet är, ätten 
tidning alltid vill framstå såsom 
ofelbar. Kv. T. delar denna allmän
na press-önskan, men måste dock av 
hänsyn till sin läsekrets' nerver rätta 
en felaktig rubrik i föregående n:r. 
Där står Den olösliga tjänarinne-
frågan". Vi ändra härmed det ned
stämmande ordet "olösliga" till den 
mera hoppingivande betecknings 
" o l ö s t a " .  V - ' -

Tjäder 
Orre 
Ripa 
Järpe 
Rapphöns 
Renstek 

samt 

Harar 
billigaste 

priser i r|fpii 

Björks Vildtaffär 
St. Saluhallen 1. Tel. 1648 

Hrla JVfjollî 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 — 

ka till vetenskapen med din gamla 
engelska! 

—» Ja, van der Borgk, jag hade 
verkligen inte den ringaste tanke på 
att taga din frus dyrbara tid i an
språk för något sådant. Jag berät
tade blott helt tillfälligt för henne 
om mitt bryderi, som vetkligen inte 
är litet, och hon . . . 

— Det är så särskilt kärt för mig 
att få ett sådant här bestämt, intres
sant arbete. 

Henrys ögon vilade på Fiedlers 
höga gestalt, hans karaktäristiska, 
öppna ansikte och sedan ett ögon
blick frågande på Elisabeth. 

-— Alltså, när skall det börja? sa
de han därefter. 

— Ni vill väl hälst så snart som 
möjligt, herr doktor? 

— Ja, nådig fru, om ni verkli
gen .. . 

— Visst, skicka mig boken i ef
termiddag, så jag får bereda mig li
tet., och välkommlen i morgon inemot 
kl. 5, vid tedags! 

— Jag vet inte, hur jag skall kun
na tacka er, fru van der Borgk, och 
dig också, Jan . . . 

Det hade varit van der Borgks ök-

namij i skolan, och alldeles av sig 
själv kom det över Fiedlers läppar 
i hans glada och tacksamma sinnes
stämning. 

— Håll till godo . . . svarade Henry 
leende, du vet, ce que femme veut. . . 
men säg Rex, för att svara med sam
ma mynt använde han också det 
gamla binamnet från skoltiden, kan 
du inte stanna och äta med oss? 

— Nej, tusen tack, min mor skulle 
bli ledsen, om' jag utebleve, när hon 
nu äntligen fått hem mig efter så 
lång bortovaro, men hjärtligt tack, 
och hon tryckte Elisabeths hand till 
avsked så hårt, att det nästan gjorde 
ont. 

— Jag skall bli mycket flitig i 
eftermiddag, sade hon leende, ty jag 
är rädd för er . . . 

Van der Borgk följde Fiedler ner 
i hallen, ganska upprörd i sitt inre. 
Kunde det ha varit Fiedler, som på 
ett så nedrigt sätt talat med hans 
fru om honom och Julie? Men då 
han betraktade nordtyskens redbara 
ansikte, föreföll det honom omöjligt. 
Dock, hur kom det sig, att Elisabeth, 
som annars var så ofantligt tillba
kadragen, så hastigt blivit vän med 

honom? Var det blott för att genom 
Fiedler och det här arbetet, skjuta 
in ytterligare en skiljemur mellan 
henne och honom! själv, eller var 
Fiedler just den typ, hon behövde 
för att sluta sig till? Han log bit
tert: Vad kommer det här att leda 
till? 

Och Elisabeth? 
Hon stod lutad mot fönstret beh 

tryckte sin heta panna mot den svala 
rutan: Att han hade tillåtit det! . .. 
Då hon hört hans steg, som upprört 
henne mer än någonsin, hade det 
plötsligt fallit henne in att pröva ho
nom genom denna begäran. Ett hopp 
hade väckts till liv inom henne: han 
skall inte tillåta det, han ensam vill 
vara min kamrat, trots allt. Han 
skall uppbjuda all sin smidiga älsk
värdhet för att göra begripligt för 
sin vän, att jag ej kan åtaga mig 
detta. . . Och så går han i stället 
helt lugnt med på förslaget, under 
det att jag, jag! .. . 

Då van der Borgk kom tillbaka 
och öppnade dörren, som stod på 
glänt, såg han sin hustru stå och 
luta sig mot fönstret; ett ögonblick 
vilade hans ögon sorgset på henne . . . 

alltjämt hemlängtan! Hur länge 
skulle han väl kunna hålla henne 
kvar hos sig? . . . och han drog sig 

tyst tillbaka. 

Under det att Fritz Fiedler lång
samt gick genom stadsparken till 
Bresznitz, den förstad, där hans mor 
innehade en blygsam fyrarumslägen-
'het, gick den gamla damen därinne 
med ivriga steg mellan köket och den 
smala lilla matsalen och styrde med 
middagen. 

Hon var medellång och ganska ma
ger, hade låg panna, slätkammat grå
sprängt hår, som omgav ett friskt 
och klokt gummansikte samt något 
säkert och frankt, i hela sitt sätt, som 
verkade mycket tilldragande. Men i 
dag voro de klara små ögonen ej fullt 
så glada som eljest. Hon hade märkt 
att Fritz var nedstämd sedan ett par 
dagar, och hon visste också anled
ningen — den engelska sändningen 
och hans förargelse över att ej kom
ma till rätta mod språket. 

Han måste väl taga någon till 
hjälp. Hon kände en ung dam vid 
konservatoriet, som talat med henne 
0111 några av sina engelska kamrater, 

men de voro nog för dumma för nå
got sådant. Det måste helt säkert 
nog vara en student eller kanske rent 
av en doktor, och det skulle natur
ligtvis bli mycket dyrt. 

Man fick minsann tänka på sty-
vern tills Fritz' bok komme ut. Hon 
skulle nog bli tvungen att än en 
gång söka sig plats vid något sjuk
hus, som hon gjort förut under sin 
sons studie- och reseår, för att han 
odelat skulle få åtnjuta räntorna på 
deras lilla kapital samt få en och an
nan liten handräckning av henne. 
Som läkareänka hade hon ej haft 
svårt att få anställning som husmor 
på sanatorier och kliniker. 

Nu sedan Fritz kommit hem igen, 
hade hon ju visserligen hoppats att 
få leva uteslutande för honom och 
deras eget lilla hem; hon var inte 
långt från de sextio — men om han 
nu måste ha mera pengar för sitt 
vetenskapliga verk så ... 

Hon stod vid bordet med kniv och 
gaffel i handen, men glömde allde
les att lägga dem på den vita bord
duken, så helt var hon borta i sina 

tankar. 
Härom dagen hade kirurgen Nie-

lerhofer frågat henne, om hon ij & 

skulle vilja' hjälpa honom, 1 

hade hon ej utan en viss til 
ställelse givit till svar, att hon 1 

danefter helt ville leva för.a". .. 
och deras lilla hem. Hans hjä 
Det gör ni rätt i, fru doktonnna, 
de gjort henne gott. Men om 

vore nödvändigt så,... t 
Hon lade långsamt ner km* 

fel och sked på sin P 'kloc,kan. 
färdigt bordet och såg Pa 

Om Fritz vore punktlig än 

ville gärna börja att gra a ^ 

na, ty han tyckte 
på maten, men om han ^ 
fingo stå för länge, 

goda smak. 
Under det hon stökade <* ^ 

de i sitt lilla kök, fori» J1 eh .gu-
tiden av de där tankarna P ho5 

set... Hon k^nde ju bo ^ 

Niederhofer om dagen' r .. od> 
fanns ju jversköterskan 
hennes ögon strålade UP 

(Jorts-)" 
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HALMSTAD: 
MJÖLET 
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]]. 4:de årg. 

Blusen 
skall, för att kunna, 
tvättas om och om men 
och ändock se fräsch ut, 

tvättas med 

Gummans 
FLINGOR 

Fabrikanter 1.4 EIEROTH & Co., Götebsrg. 
(Även till*. >• Gumman» TrättpolTar och Qinnui Krafukarpalw ) 

16 Mars 1924. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

» sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

Utkommer varje söndag. 
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Helår Kr. 6: 

'Eftertryck tillåtes gärna om "Kvin
nornas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHALL. 
ttlandskrönika i sammandrag. 
Från gränder och bakgårdar till skog 

och hem. 
Hinduisk levnadsvisdom. 
Sympatier och antipatier, II. Av ***. 
Undervisningsinstitut för husligt ar-

bete. -Ett genmäle. Av S. E. 
Spårvägsolyckan. 

Från kvinnovärlden. 
Intryck från ett engelskt lungsotssana

torium. II- Av Nurse. 
lnsändarnes spalt. "Kvinnan och hem 

met". "Uppriktighet". 
Tvillingar — en själ i två kroppar. 
Silverslöjan. Hörnan av Ilse Leskien. 

UtlandsKrönika 
i sammandrag. 

Den gångna veckan har icke haft 
att uppvisa några märkligare utri
kespolitiska händelser. "Inga nyhe
ter bruka ju betecknas som "goda 
nyheter", men denna tydning håller 
helt säkert icke streck här. Den ut
rikespolitiska atmosfären är numera 
alltid orosmättad. 

Den franska regeringen kämpar en 
hård strid för att hålla sig uppe och 
för att bemästra de svårigheter, vilka 
resa sig över allt som svampar ur 
jorden. I "en gul bok" har regerin
gen från trycket utgivit en samling 
aktstycken, som belysa vissa sidor av 
dess utrikespolitik och försvara den. 
Frankrike, som önskat trygga sin 
framtida säkerhet mot Tyskland, har 
i detta avseende rönt alltför litet för-
ståelse hos de allierade makterna, 
varföre det tvingats till självständi
ga säkerhetsåtgärder, vilka av en 
vrång yttervärld missuppfattats som 
ömska planer på europeiskt över

välde. 

Francens fortsatta fall trots de för-

l„1V a,'e atlsträngningar, som gjorts 
or att stödja den, visar hur un-
ergravd Frankrikes finansiella 

^ ning är. Äveij de inre förhållan-
na påverkas i hög grad därav, 
^befolkningen innehåller sina 

° U ' yilka den icke vill utbyta 

njn ^^befolkningens dåliga pen-

de/ar'.a^'''rsmännen skydda isig mot 

säm •V^n':ai(^e fortsatta penningför-
genom att 1 förväg höja 

. a, lönetagarne, som finna sina 

Pool-. ^Cr "tillräckligare, fordra 
rare 

Un 0 '^neförbättringar, alla spa-

siiia' 3 a ^nne^avare av kapital se 
samt Pe"nin;gtillgångar på ett säll-
ïtan !l| ̂  förintas inför sina ögon, 

rädda delkUQ^ gÖm någ0t för att 
Verna. i ' tar hårt på ner-
hetsio^f00, ^ franska folket har ett 

°mperament- Det är ej 

Hll! 
man på maktägande 

f. r man känner .sig ansvarig 

av att 
^radek; 

hälst 

anclena, dryftar möjlighe-
ippskjuta vårens val till 

'er kw ammaren på ett halvår 
gger (j kelt. En sådan åtgärd 

00 utanför de lagliga rå-^ena. 
Icke stark ~ ~ °lncarés ställning är 

honom 
sk»rla m°n s'^er — ingen vill 

och övertaga landets 

styrelse i den oväderstid som synes 
nalkas ! 

Om samförståndet med Belgien 
skall kunna upprätthållas får fram
tiden utvisa. Det har lyckats den 
förutvarande belgiske statsministern 
Theunis, vars franskvänlighet är 
känd, att bilda ny regering, men den
nas utrikespolitiska uppfattning har 
ännu icke kommit till synes. 

Det största intresset samlar sig om 
förhållandet mellan Frankrike och 
England. Den engelska nationen 
synes icke stå helt enig i den fran
ska 1 rågan. I de konservativa kret
sarna finner man fortfarande tysk-
hat och franska sympatier, inom det 
liberala lägret en tydlig anti-fransk 
stämning, för vilken icke ens tanken 
på, ett krig är helt främmande samt 
slutligen inom arbetarepartiet en be
stämd avsikt att .söka ordna upp det 
europeiska eländet, hälst med godo 
men i nödfall med ondo. Betecknan
de är att arbetarregeringen, som ti
digare deklarerat sin avrustningslust, 
nu sätter in landets krafter på att 
stärka och utveckla luftflottan med 
Frankrike som den tänkte framtida 
fienden. Do stora engelska flottma
növrerna i Medelhavet vid Balearer-
na hava helt säkert icke anordnats 
för roskull utan hava en spets mot 
Frankrike samtidigt med att de på
minna Medelhavsmakterna par pré
férence, Italien och Spanien, vilka 
nyligen funnit varandra, om att de 
icke böra förgäta, att även England 
är meddelägare i det mäktiga innan
havet. 

T den liberala engelska tidningen 
"Foreign Affairs", vilken sysslar 
med utrikespolitiska frågor, drar 
Austin Harrison i en stort anlagd 
artikel i härnad mot Frankrike. — 
överallt i hela världen påpekar han, 
finner man dess klor, i Wien, i Tan
ger, i Syrien, Danzig, Belgrad, 
Prag, Sofia, Budapest — det är en 
innästlingens politik, till vilken hi
storien saknar motstycke, och vilken 
det är en livsbetingelse för England 
att bryta. 

Andra engelska tidningar fram
hålla, att francfallet skall dämpa det 
franska modet och skapa förhand
lingslust och fredsvilja. Man hop
pas, att de amerikanska finanskret 
sarne icke skola bisträcka Frankri
ke med lån och dymedels förlänga 
den europeiska krisen. 

Det amerikanska lånet har emeller
tid redan blivit verklighet, francen 
klättrar åter uppåt, -och den franska 
pressen är idel solsken. 

Den tyska riksdagen har upplösts. 
Nyval skola äga rum i maj, och den 
starkaste högervind kommer därvid 
med visshet att blåsa. Makten kom
mer att överflyttas från socialdemo
kraterna och de övriga vänsterpar
tierna till högern, en fredlig omvälv
ning, isom måste innebära ett hot 
mot den murkna republiken ooh även 
utåt kan få de mest vittgående följ

der. 

Den engelska arbetarregeringen 
vars popularitet ute i landet är i 
rask utveckling pressas hårt i parla
mentet och man synes på högerhåll 
längta efter ett lämpligt tillfälle för 

att störta den. 

England hotas under den närma
ste tiden av omfattande lönerörelser 

och strejker. 

Prenumerationspris : 
. 112 år Kr. 3: 50. 1U år Kr. 2: —. 
Lösnummer 15 öre. 

Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1924. 

från gränder 
och bakgårdar 

till skog och hav. 
Vilket stort nöje det är att studera 

den redogörelse för verksamheten 
under det senaste arbetsåret, som 

Föreningen för barnbespisning och 
skollovskolonier i Göteborg" just nu 
utsänt. Särskilt gäller detta skol
lovskolonierna. 

Först stannar man vid läkareredo
görelsen: 1,530 barn, fördelade på 
20 kolonier i skärgården och 33 i 
skogstrakter. Allmänna hälsotill
ståndet under kolonivistelsen mycket 
gott. Efterundersökningarne vid 
barnens hemkomst visade synnerli
gen gynnsamma resultat med avse
ende på barnens allmänna hälsotill
stånd och utveckling. God viktök
ning över lag. ända upp till 7 kg. 

Därefter fängslar den ekonomiska 
översikten intresset. Den samman
lagda kostnaden för kolonierna har 
uppgått till 87,248 kr. Medelkost
naden pr barn och dag har stannat 
vid kr. 1,38 för skärgårdskolonierna, 
kr. 1,34 för skogskolonierna och för 
de två småbarnskolonierna vid kr. 
1,40. 

Det bästa återstår! Rapporterna 
från de olika koloniföreståndarin
norna. Man läser om bad vid havs
stranden, lek på ängarne, bärplock
ning i skogarne, åkturer i lövprydda 
vagnar, färder i motorbåt, bergvand
ringar, kafferep och mjölkkalas hos 
de snälla värdfolken eller andra, och 
man förstår vilken sagolikt lycklig 
och härlig sommar storstadsgränder
nas och bakgårdarnes småttingar 
haft! 

Ur samlingen av rapporter återgi
va vi här nedan den, vi funnit mest 
målande: 

Gertruds koloni. Bergagården, Nor-
sesund. 

Det var strålande solsken den 12 
juni, då Alingsåståget förde 18 iv
riga och längtande masthuggsbarn 
till Norsesunds station. Yäl ditkom-
na sattes de jämte paket och kapp
säckar på långvagnar och fingo efter 
häst fara vidare till Bergagården. 11 
av barnen voro nya för året, de 
övriga strålade av igenkännandets 
glädje vid framkomsten. Sedan den 
första nyfikenheten och hungern var 
stillad, togo tanterna genast itu med 
rengöringen av barnens huvud och 
kläder. Kläderna synades i sömmar
na, och sabadillättikan hade stry
kande åtgång. — När det ringde till 
aftonbön i Hemsjö kyrka, sutto 18 
nytvättade småttingar i sina sängar 
och sjöngo sin aftonpsalm: "Så går 
en dag än från vår tid". 

De åtta veckorna svunno fort un
der arbete, lek och allvar. Varje dag 
hade sin spänning — undran över 
vad middagen kunde komma att bju
da på. Dagens stora händelse var 
badningen. "Lilleputts" rädsla för 
vatten gick så småningom över. Han 
skulle nog aldrig doppat mer än stor
tån, om han fått sköta sig själv. Men 
den lille treåringens "vicemamma" 
doppade honom samvetsgrant var
je dag, tills han blev lika duktig som 
de stora. Festdagar saknades inte 
heller. Alla namnsdagar och födel
sedagar firades med sång och kaffe-
kalas. En dag fingo småttingarna 
åka efter häst till Framnäs gård, där 
koloniens lilla nioåriga beskyddarin-
na, Gertrud Andréen, trakterade sina 
små skyddslingar med allehanda god
saker. Den muntraste stämning råd
de, och barnen fingo sjunga och leka 
av hjärtans lust på de präktiga än
garna. Den dagen går nog aldrig ur 
de smås minne. Ett hjärtligt tack 
till alla, som på ett. eller annat sätt 
bidragit till vår trevnad! 

Då barnen, som voro mellan 3—7 
år, voro snälla och lydiga, har ar-
bitet bland dem varit mycket roligt. 
Hälsotillståndet har varit det allra 
bästa, och alla 'barnen hade också 
ökat i vikt, när hemresams dag den 
7 augusti var inne. 

Hildur Björlin." 

Sympatier oel) antipatier. 
Av 

I I .  

Grekland är skådeplatsen för häf
tiga partipolitiska strider. 

Konung Hussein av Hejas har er
bjudits och mottagit värdigheten av 
kalif, alltså som andligt överhuvud 
över den muhammedanska världen. 

Ententemakterna har överlåtit sta
den Memel, i freden annekterad från 
Tyskland, till Lithauen. 

f)induisk levnadsvisdom. 

En modig man igenkänner man i 
farans stund, en god hustru, då man 
förlorat sin förmögenhet, och verkli
ga vänner i motgången. 

Att visa en människa vänlighet i 
hennes närvaro och förtala henne, 
när hon är frånvarande, är att blan
da gift i nektar. 

Den som arbetar med flit skall al
drig behöva svälta, den som är fromt 
besinningsfull skall aldrig begå nå
gon stor synd, den som är vaksam 
skall aldrig råka i fara, den som vet 
när han skall tala och när han skall 
tiga skall aldrig bliva indragen i en 
träta. 

Olycklig är den son vars fader 
samlar skiulder, olycklig är den fa
der vars son har en dålig karaktär, 
olycklig är den hustru vars man är 
henne otrogen. 

Liksom mjölk föder kroppen och 
dryckenskap gör den sjuk, så utgör 
begrundandet själens föda under det 
att förströelsen enerverar den. 

Det är klokt att leva i fred med 
sin kokerska ,med tidningsmän, med 
läkare, med de maktägande, med 
rikt folk och med envisa människor. 

Det är lättare att få syn på en vit 
kråka eller på fiskfötter än att taga 
reda på vad en kvinna bär i sitt 
hjärta. 

Sympatier och antipatier äro af
fekter, själsliga tillstånd, till vilka 
upprinnelsen är att söka i en sug 
gestion, ett intryck av en annan 
människa, som vi i mer eller mindre 
utpräglad grad känna dragning till 
eller motvilja mot. Hur själva in
trycket uppstår undandrar sig bedö
mandet, men den vanliga uppfatt
ningen hos dem som tänkt över dessa 
ting är ju, som i föregående art. 
framhölls, at.t det sker på intuitiv 
väg, att "själen på grund av val
frändskapen är i stånd att bedöma 
en annan själ tvärs genom orden och 
tystnaden, handlingen och blicken." 

Om dessa intryck på gott och ont 
sedàn skola utvecklas till verkliga 
känslor av sympati och antipati, 
eventuellt kärlek och hat, beror helt 
och hållet på, om vi göra suggestio
nen till en självsuggestion d. v. s. 
om vi gilla de mottagna intrycken, 
låta dem slå rot i sinnet och nära 
och utveckla dem med våra tankar! 

Det är en alltför .billig och för den 
mänskliga värdigheten alltför ned
sättande uppfattning att tro, att 
känslovärlden undandrar sig all kon
troll och att vi äro nödsakade att ge 
rum därinom åt alla de intryck, som 
komma anstormande utifråm Det 
är oss möjligt att ställa vakter vid 
dörren, vilka kunna både inbjuda 
önskvärda och avvisa icke önskvärda 
gäster, nämligen vårt förstånd, vår 
besinning, vår rättskänsla, vårt sam
vete. 

Här komma vi in på själens hy
gien ifraga om vilken den modärna 
psykologien ger oss så många prakti
ska. och utomordentligt värdefulla 
råd. Utan att gå djupare in i äm
net kunna dock ett par belysande ut
talanden anföras av den kände fran
ske psykologen d:r Emil Levy, häm
tade ur hans arbete "Viljans ratio
nella uppfostran". 

"Våra känslor, rörelser, lidelser 
må vi alltid, hur berättigade de än 
må synas, underkasta ett uppmärk
samt övervakande; vi måste bemöda 
oss att genast undertrycka dem så 
snart de tyckas nå en viss intensi
tet. 

Redan analyserandet av våra 
känslor medför mycket ofta ett för
svagande av deras styrka, men vi 
måste akta oss att icke detta förhör 
med vårt inre blir en mer eller min
dre klart medgiven förevändning att 
hålla vår uppmärksamhet kvar vid 
ämnen, som den borde vända sig 
ifrån. Den bästa utvägen är i mån
ga fall att avvisa varje undersök
ning, varje diskussion med sig själv 
och i st. rent och enkelt förneka den 
känsla, man vill befria sig ifrån, och 
bejaka den som man vill nedlägga i 
sig, med andra ord övertygat, ja, 
befallande säga till sig själv: "Det 
är icke så och så" eller "Det är så 
och så". 

D:r Levy berättar om en person M. 
Coste de Lagrave, som deltog i hans 
undersökningar angående själshygien 
medels självsuggestioner, att denne 

på försök intalade sig, att han ha
tade vissa människor. "Denna själv
suggestion skapade", skriver M. de 
Lagrave, "ett sådant tilstånd hos 
mig, att jag inte kunde lida dessa för 
mig förut likgiltiga personer. Jag 
upphörde därför med detta slags ex
periment." 

Men låt oss efter denna utvikning 
återgå till vårt ämne. 

Sympatien är en känsla, hörande 
till kärlekens affekt-grupp. Den är 
följaktligen lustbetonad, d. v. s. be
haglig, styrkeförlänande, lyckogi-
vande. 

Hur märklig, hur betydelsefull, 
hur ljusomstrålad synes oss icke den 
stund, då livet för oss tillsammans 
med en främling, för vilken vi intui
tivt erfara en känsla av stark sym
pati. Själ synes förnimma själ, ty
sta förtroenden mottagas och givas, 
osynliga band knytas. Vår sluten
het löses, vår vanliga vaksamma för
siktighet bytes i frimodig öppenhet, 
vår liknöjdhet i intresse, glädje och 
kraft, vår misstro i tillit, vår köld i 
värme, vår själviskhet i godhet och 
välvilja — hela vårt väsende blom
mar, blir det vackraste och bästa det 
kan bli. 

Även i sådana fall då det mottag
na sympatiska intrycket på grund av 
att det första mötet också blir det 
sista eller av andra skäl icke får 
tillfälle att. utveckla sig till ett öm
sesidigt vänskaps- eller kärleksför
hållande, kan den väckta sympatien 
i åratal, ja, livet ut på ett sällsamt 
sätt dröja kvar i hjärtat och förbliva 
en av dess skönaste och dyrbaraste 
klenoder. 

Den bemärkte engelske författaren 
Hale White eller "Mark Ruther
ford", som han kallade sig, har be
rättat om ett sådant fall. 

"En man som nu är gammal och 
nära sitt slut", skrev han i sin själv
biografi, "mötte en novemberkväll, 
då han endast var 20 år, en kvinna 
på en av Londons gator och såg in i 
hennes ansikte. Varken han eller 
hon stannade ens for ett ögonblick; 
han såg in i hennes ansikte, passera
de och mötte henne aldrig mer. Han 
gifte sig, fick barn, som också, fingo 
barn, men den kvinnans ansikte har 
aldrig lämnat honom, och färgerna 
hos det porträtt som hänger i hans 
själs andaktsrum äro lika • livliga 
som någonsin. Tusen gånger har 
han vädjat till det, tusen gånger har 
det avkunnat sin dom över honom, 
och tusen gånger har dess rena skön
het återupprättat honom." 

Vad som här skildrats är intuitiv 
sympati i dess starkaste framtoning. 
Där bredvid förekommer den i oänd
ligt växlande och avtagande styrke
grader ända ned till den gräns, där 
det svala intresset slocknar och lik
giltigheten tar vid, bildande över
gången till antipatien. 

Men överallt där känslan av sym
pati — för stunden, eller mera var
aktigt och anknuten till någon sär-
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