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A.-Bol. NYA BIKUPAN 
Kungsgatan 4 5 .  Göteborg. 

V it va ru- & 
Brud utstyrselsaffär 

BARN- & BABYKLÄDER 

RIT. & PÅB. HANDARBETEN 

Telefon 5107 

W0MJNV 

D I o F  A s k l u n d s  

Bröd 
•et är bast/ 

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

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

Prisbelönta Fruktkonserver i sockerlag 

Hallon, Moreller, Klarbär, 
Plommon, Päron, Äpplen i sockerlag i 
burkar à kr. 1:50. varje burk avsedd för 
5personer. Hallonsylt, Jordgubbsylt, Apel
sinmarmelad à kr. 1:75 pr burk, 4 burkar 
fraktfritt. Expedieras mot efterkrav från 

Hjalmar Landins Fruktkonservfabrik, 
Mosås 

Bråsths Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

REKOMMENDERAS. 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

Färsk FISK 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8 .  — Tel. 9 5 8 0 ,  1 5 3 8 0  

Nyutkomna böcker 
J. A. Lindblads förlag, Uppsala: 

•I. A. Ekelöf: Bland stumma brö
der. Pris kr. 1,75. 

Heinrich Steinhausen: Irmela. Ro
man, övers, från tyskan av Wilhel
mina Fransén. Pris kr. 4,50. 

Åhlén & Åkerlunds förlag, Sfock-
holm: 

Filet och tyllarbeten. Fullständig 
lärokurs jämte mönster. Bemyndigad 
bearbetning av Elsa af Trolle. Pris 
kr. 3,75. 

Mönster stickning. Lärokurs jämte 
typiska svenska mönster från olika 
landskap. Utg. av Anna Petersson-
Berg. Pris kr. 4,50. 

Skodon Repareras 
billigt. 

Herrskor sulning och klackning 6.50 
Damskor d:o d:o, 4.75 
hämtas och hemsändas efter påringning 

Telf. 236—11510. 

Vaiireanstaltens Yrkesskola. 

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. 

Hur jag syr mina kläder själv. 
Handledning i konsten att sy själv 
till husbehov. Bemyndigad bearbet
ning av Marta Swenborg. Pris kr. 
3,25. 

£n hamrat. 
Av MAXIM GORKI. 

— Jag hade en kamrat — släck 
o Herre, hans brinnande själ! Ty 
varför skall den brinna där borta i 
trakten av polcirkeln, dit han rest 
mot sin vilja? 

— Släck, o Herre hans själ! Ty 
dess eld lyser där blott för öde tun
dror, och tundrornas drivor smälta 
ej bort för hans själs eld, och en-
samhetstrånadens svarta skyar för
svinna ej från hans själ som röken 
försvinner från eldens anlete! 

— Jag hade en kamrat.. . mycket 
ung var han, då han gick förlorad. 
En gång var han på väg till mig, 
men — han tyckte för mycket om 
raka vägar, och så hände det, att han 
utan att vika in till mig for direkt 
dit, där han nu lever och därifrån 
han aldrig vänder åter . .. 

— Han bodde tillsammans med 
sin gamla mor. Hon var då för ti
den sextiotre år, och döden lurade 
bakom ryggen på henne. Jag vän
tade honom — jag väntade länge. 
Och så fick jag på samma dag å ena 
sidan underrättelse om, att han ej 
mera skulle komma till mig, och a 
andra sidan ett brev från hans mor, 
vari hon frågade, om han inträffat 
hos -mig, och som bad mig skydda 
honom till kropp och själ och skriva 
till henne, hur vi tillbragte vår tid, 
hur han trivdes o. s. v. 

— Jag läste brevet och såg hen
ne framför mig, denna mor, sådan 
jag kände henne — sjuk, skröplig, 
med milda ögon, som endast lyste av 
gränslös kärlek till sonen. .. Hela 
hennes bräckliga livs mening låg i 
omsorgen om honom, i tankarna på 
hans lycka .. . 

— Skall jag säga henne sannin
gen? frågade jag mig. 

— Det ges en sanning, som är nöd
vändig för människan, som med 
blygselns låga bränner bort smuts 
och gemenhet från hennes hjärta •— 
och leve den! 

— Och det finns en sanning, som 
träffar människans hjässa som ett 
klubbslag, som krossar och dödar 
hennes lust att leva — och död åt 
d e n ! . . .  

HAN
N°RDISK*KeN 

"**NDEI craNI4 

STOCKHOLM G Ö T E B O R G  
1  3o A V D E L N I N G S K O N T O R  

MALMÖ 

Emottager insättningar mot högsta 
gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-
ringsfack. 

Förmedlar köp och försäljning av 
aktier och obligationer. 

Emottager mot billig avgift (s. k. 
öppen deposition) alla slags 
värdehandlingar. Avkastning 
redovisas omedelbart till depo-
nenten. 

Emottager till förvaring i kassavalv 
(s. k. sluten deposition) förseg
lade lådor, konvolut o. dyl. 

K A F F E .  
En nyhet av utomordentlig betydelse för den 

kaffeköpande allmänheten inför jag i Göteborg 
samtidigt som jag inflyttar i nya affärslokaler. 

Allt kaffe rostas i min försäljningslokal i ny, 
modern rostningsmaskin av amerikansk modell. 
Varje stund på dagen kan Ni erhålla kaffe direkt 
från rostmaskinen. Ni ser vad som rostas och 
vet vad Ni får. 

Nyrostat kaffe ger högsta valutan för utlagda 
pengar — mesta arom. Mina priser äro utan 
konkurrens. 

Övertyga Eder själv genom ett besök. 

A. G. LUNDEVALL 
Södra Larmgatan 6 (mitt för Trädgårdshallen) 

— Om jag säger denna mor, att 
hon förlorat sin son för alltid, så dö
dar jag henne på stället — i bästa 
fall.. . Men om hon ej dör av den
na eländiga och förfärliga sanning, 
så försvinner all mening ur hennes 
liv, och hennes sista dagar förgiftas 
av en outhärdlig smärta och ett 
fruktlöst lidande... I tjuguåtta 
långa år, fulla av möda och kval, 
har hon utan att någonsin förtröt
tats hägnat och betryggat sin sons 
dagar, och nu, kort före hennes död, 
har man fråntagit henne hennes en
da tröst — lyckan att veta, att hen
nes son vuxit upp och snart står stark 
även utan sin mor, sitt forna stöd, 
rustad för kampen ined livet och re-
dj — så tror hon -— att ur denna 
kamp utgå som segrare. . . Men om 
jag säger henne — han är beseg
rad? . . . 

—- Nej, jag ljuger hellre! 
— Och i tre månaders tid, ända 

till hennes dödsdag, skrev jag till 

Haglund & Svensson 

Vallgatan 28 "KAPP- Tel. .. 1330 

MAGASIN 

Nyheterna för våren inkomna. 'laiiaiiaiiaiiBiiintn 
Stilfulla modeller. 
G - o d a  t y g e r .  
Förstklassigt arbete 

henne brev med hennes sons hand
stil, börjande dem alla med orden: 

"Min egen älskade mamma . .." 
— Hon svarade mig med långa 

epistlar, i vilka hon bevisade, hur 
nödvändigt det var att gå med ylle 
närmast kroppen, och bevisade detta 
med större vältalighet och trosglöd 
än Luther bevisade'sanningen av 
sina teser. Jag berättade för henne 
med hennes sons . tunga, hur härligt 
bra han trivdes, beskrev utförligt 
hans små segrar i studie- och säll
skapslivet, rättade mig å hans väg
nar efter alla hennes önskningar, 
följde alla hennes råd, var öm, upp
märksam, lycklig. 

— Och hon skrev till mig jub
lande: 

— Min egen präktige gosse! Al
drig har du varit så snäll och rar 
som nu i dina brev till mig. Tack, 
min älskade gosse, för att du riktar 
mina sista levnadsdagar med ditt 
rena hjärtas skatter! 

Goda inköp 
av Konserver rökt Lax, rökt Ål, 

Räkor m. m. i N:o 55. Smör, 

Ost, Långedragsbröd i N:o 60. 

Bazar Alliance. 

Tel. 4570 till båda butikerna. 

Alla varor av bästa beskaffenhet. 
Butikerna närmast ing. från Bazargatan. 

A. MAGNUSSON 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

Stort urval av vackra Ylletyger, Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, Hvlta Väf-
nader, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahm ans Trieotunderklä-
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformllv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering, 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, FiXtar, Sticktäcken. Prima Ylle— och Bomullsgarner. 

Å helt stycke 10 %, samt â stufvar. "V Till Tricotstickerskor lämnas rabatt â garner. 

o r g o n m å l e t  

är ett av dagens viktigaste mål. Detta 

faktum har ej ännu helt ingått i all

männa medvetandet. Ännu är det 

rätt vanligt att dagens första måltid 

utgöres av en kopp kaffe med eller 

utan dopp, vilket är fullkomligt fel

aktigt. Kaffe i en tom mage irri

terar denna och påverkar menligt 

hela nervsystemet. 

• • 

Ät 
varje morgon en tallrik havregryns

gröt! Denna ger magsäcken ett lätt 

morgonarbete, skänker åt nerverna 

lugn och åt hela kroppen ett allmänt 

välbefinnande. Det bästa är alltså 

gröt av svensKa havregryn 

— Jag bredde på av min fantasis 
färger och skrev till henne, hur skönt 
det var att leva, när man har en så 
beundransvärd liten mor. Och hon 
svarade mig med att skildra, hur 
skönt det var att dö, då man ägde 
e n  s å  p r ä k t i g  o c h  l y c k l i g  s o n  . . .  

— Och hon dog i tron, att hennes 
son var lycklig... medan han satt 
fängslad någonstädes på vägen mot 
tundrorna. . . 

— En vacker historia? 
— Synd bara, att den är —. upp

diktad av mig. 

Färdigsydda Damunderkläder 
Väl sytt och billigt. 

Beställningar mottagas. 

A n n a  E d s t r a n d s  V l t v a r u a f f ä r  
Magasinsgatan 9 .  Tel. 8 2 9 2 .  

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

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män så köp 

S P I S B R Ö D  
från 

G ö t e b o r g s  A n g b a g e r i  
ty det är främst i skörhet o. smak 

färgen. Helt nyligen hade Henry 
visat honom detta nya förvärv och 
demonstrerat dess utmärkta egenska
per. Vid slutet av vägen, där denna 
åter löpte in i skogen och blev så 
smal att trädtopparna å ömse sidor 
bildade ett tak över densamma, stan
nade bilen, och två personer stego 
ur. Fiedler, som hade god syn, kän
de tydligt igen Julie Wiesners vit
skimrande hår och sirliga gestalt.. . 
men mannen bredvid henne? . .. 
Wiesner var det icke! Han var be
tydligt spensligare byggd än denne, 
m ö r k ,  . . .  j a ,  v i s s t  v a r  d e t . .  .  

I detsamma vände bilen och skym
de utsikten för Fiedler, och då den 
rullade bort, hade de båda redan vi
kit av in på en skogsstig och kunde 
ej längre ses. 

Fiedler reste sig upp. —- Henry! 
—• alltså ändå! Var detta de "sam
manträden", som så ofta höllo honom 
borta vid tedags? — Elisabeth levde 
alltså i det rika van der Borgkska 
huset blott såsom hustru till skenet 
för att lugna skandalsjuka själar, 
under det att Henry alltjämt hängav 
sig åt sin passion. 

Fiedlers rättrådiga natur uppreste 

sig mot denna tanke, vilken föreföll 
honom alltför otrolig. Ett par gån
ger for han med handen över pan
nan och håret. . . Om ho,n visste det, 
hur skulle hon inte då lida! Hon 
visste det nog icke, men hennes käns
liga natur anade det säkert. Därför, 
av instinktivt självförsvar, var det 
som hon visade sig så inbunden gent 
emot mannen. Att sådana kvinnor, 
som hon, vilkas renhet och kyska 
livskraft borde omhägnas och skyd
das som den dyrbaraste klenod, all
tid skola råka i händerna på sådana 
män! Men hon måste komma bort 
från detta, hennes väsens vackra 
klarhet skulle grumlas, hennes rena 
kraft förslösas till ingen nytta. . ., 
bort, och han ville visa henne vägen. 
Nu skulle han inte längre frukta nå
gonting, inte längre kuva och hålla 
tillbaka sina känslor, nu ville han 
vara hennes vän och beskyddare, och 
efter skilsmässan 

Under tiden gick Julie Wiesner vid 
Szagadys arm allt djupare in i sko
gen på smala, igenvuxna stigar. Den 
van der Borgkska bilen hade hon 
listigt lurat sig till under förevänd
ning, att den måste undergå en nöd

vändig reparation. Och nu kämpa
de hon borta i skogen med den het-
blodiga, men försiktiga ungraren, 
som halvt önskade, halvt fruktade 
hennes sällskap, men inte alls ville 
binda sig' för någon slutgiltig upp
görelse. 

Men då de båda åtsr döko upp ur 
den skumma småskogen, hade hon 
segrat, dag och timma för den ge
mensamma avresan var fastställd, 
och ur hennes • ögon lyste det av 
triumf. 

VIII. 

översättningsarbetet gick, tack 
vare Elisabeths begåvning och iver, 
fortare framåt, än man först trott. 
Redan i tredje veckan var man vid 
slutet. 

Vid en trioafton, vid vilken Fied
ler, som nu för det mesta stannade 
kvar vid dessa, även var med kom 
det till ett livligt meningsutbyte rö
rande barocken. Grün roade därun

der mycket de andra tre med sin 
stränga kritik över denna stil, för 
vilken han uttalade sitt djupa förakt. 

Några barockfigurer i stadspar
ken, vilkas väl kraftiga lemmar, 
utan tvivel verkade groteska, beteck
nade han som "fläskklumpar". För 
gudar, som se ut som den starke man
nen i marknadstältet betackade han 
sig o. s. v. 

Fiedler påpekade då några vackra 
barocksaker, som också funnos att se 
i staden. Ett gravvalv i gamla Fried
hof, en portal i domstolsbyggnaden, 
en brunn i gamla rådhusgården. 
Grün visade inte den ringaste lust 
att se på dessa saker, för att därige
nom få en annan och fördelaktigare 
uppfattning. Men Elisabeth, som 
inte hört , talas om dessa stadens 
konstskatter förut, sade ivrigt: 

— Det måste jag gå och se och det 
riktigt grundligt. Nu hittar jag nog 
någorlunda vägen. 

— Får jag inte föra er dit, fru van 
der Borgk? 

— Jo, herr doktor, det vore ut
märkt, och en så vänlig och tacksam 
blick nådde honom, att han rodnade. 

—  N ä r ?  . .  .  s a d e  h a n  d r ö j a n d e ,  n ä r  

skulle ni kunna ha tillfälle —• — 
-— I morgon bittida är ju den näst 

sista repetitionen för tablåerna, på 
fredag är von Riesslers mâtiné, som 
jag inte får försumma. Men lördag, 
om det är vackert. . . 

— Alltså lördag förmiddag; hur 
dags och var skola vi träffas? 

— Under lövvalvet klockan 10. 
Under det de talade, sutto de på 

divanen i van der Borgks rum. Den
ne stod framför skrivbordet bredvid 
Grüns stol och visade honom en just 
nu på hans förlag utkommen cello
sonat, som han lagt åsido för Grüns 
räkning. 

Under det att Grün intresserad höll 
sitt stora huvud böjt över nothäftet, 
gled Henrys blickar åter och åter till 
paret i soffan. Han såg Fiedlers 
rodnad, såg det fina minspelet kring 
hans mun, då han talade med en viss 
långsamhet och uppfångade till sist 
orden : 

— Alltså under lövvalvet... 

(Forts.). 

aJyjninßsäavan 
tt preôentkort ß&n 
GÖTEBORG* 

LINOLEUM MAGASIN 
PETElLb, FRANZÉN t C? 

BREVLADA. 
• 

I. K., Kphmn. Prenumerationen 
utgår ej förrän den 1 juli. — Cheer 
up ! Den danska kronan stiger nog 
och vackert väder kan väntas. Re

daktionen hälsar! 

L .  I I .  Man kan inte alltid skriva, 
lovsånger. Livet är inte sådant och 
inte människan häller. Det är myc
ket att vrida rätt för intresserade. 

Fru S. W., Il G-l, E. S~zr 

Il G. Vi måste låta detta kapitel 

vila en liten tid. 

Till våra kvartals-prenumeranter-
Om ni inte få nästa n:r av Kv. T-
beror det på att er prenumeration 

gått ut. 
Sappho. Vi kunde finna oss 1  ätt 

Ni rimmar "hund'' på grund 
"tak" på "rak", men när Nieter 

"måst" rimma på "prost' och k™ 
bat" på "sabbat" tro vi ej att Ni i»« 

den rätta gåvan. Förlåt! 
H r S—n, Örebro. För långt for 

OSS. 
Beundrare. F. n. Alexander 

tan 16, Hälsingfors. 

flrla JVIjölK 
Distribution på glasflaskor-

Tel. 40781, 45699 

Ensamjungfrur, 
Hushållerskor, 
Kokerskor, 
H u s j u n g f r u r ,  
Barnjungfrur, 
Barnhusor, 
Passflickor m. 1J• förmånliga 

erhålla goda och tor® 
platser nu gf »st'JD 

eller 24 Apnl gen°m 

Göteborgs stads 
Arbetsförmedm 

7 fm.-7 ** 
Mani. avd. <>ppen 7 em 
Kvinnl. avd. öppen <> 1 

OBS.! AU 
Ung är «W" 

S^rpET MINSTA «K*tj_ 
SHA LMSTflO: 

|4. 4; de årg. 

°bet år väl 
att mamma kar 

G u m m a n s  
FLINGOR 

så att pysen, kan bli 
ren igen. 

Fabrikanter: i. B. [«ROTH t. Co.. (otrtorg. 
Il Gufmnini Kraftmkun 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

» sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

6  A p r i l  1 9 2 4 .  

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

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

'Stryck tillätes gärna om "Kvin-
nornas Tidning", med hela namnet 
" utsatt, angives som källan. 

INNEHALL. 
Fastandets mvstik. 
Skyldig och medskyldiga. 
Tjugufem kronors böter! 
Klo eller - ? Av A. R-n. 
llnder generalrepet 

Nya Teatern. "Gurli". 
Underverket. Kagna Peters. 
Insändarnas spalt: Fattiga mödrar. 
Middagen. Novell. 
Silverslöjan. Koman av Ilse Leskien. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Den franska ministerkrisen fick 
ett snabbt förlopp. Redan efter en 
eller ett par dagar hade M. Poincaré 
sitt nya kabinett färdigt. Han har 
offrat alla de förutvarande rege-
ringsmedlemmarne utom de s. k. 
"RuShrministrarne", vilkas bibehål
lande i ämbetet uppfattas som en 
demonstrativ förklaring, att Ruhr
politiken kommer att upprätthållas 
i oförändrat skick. Kabinettets sam-
•mansättning i övrigt visar, att Poin
caré som hittills stött sig på det na
tionella, blocket (de förenade höger
partierna) nu söker samförstånd 
«ven med den närmaste vänstern. 
Åtgärden torde sammanhänga med 
de för dörren stående valen till de
puteradekammaren. Vid de senaste 

år 1919 gingo de moderata och 
^gersinnade väljarne tillsammans, 
bildande ett nationellt block, vilket 
®d glans segrade över de splittrade 

1 inbördes stridande vänsterpar-
erna- Visa av skadan ha dessa se-

och iq^ Sam^örs^nd med varandra, 
ni i • ^de dessa ansträngningar 

11 Eldandet av den 
,gaD> ur vilken 

Talen ett 

Partiern; 
Mock 
"tsikti 

republikanska 
vid de stundande 

vänsterblock skulle utgått, 
ende av de radikala borgerliga 

°ch socialisterna. Detta 
synes hava haft lovande val-

tu w ant'a tllls ^ncaré vid den 
«ibrinL re§eringskrisen skickligt 

mellan i 8n spran£kil i fogarne 
fikala e.,mo^era^a ,och de mer ra-

^ätta ett nfWPfrtierna gen0m att 

4  f B r  ;  l e r t a l  r e p r e s e n t a n t e r  f ö r  
«en i den nya regerin-

Janovern . har väckt häftig 
Pa de politiska håll, där man 

f * del buktar att tillfogas 
Soni om p

enSaiaiûa- -Det synes dock, 
mcaré stärkt sin ställ-

legeriLT det inträffade. I sin 

Sreside t 
ring. framh"U minis-

h °n.' *nSa förändringar 
î^kesTiniviV*<^;a^as * inrikes- eller 

:'t- »>" 
ankrike 

beslut 

fe tor 

underströk 
ämnar sätta 

îv dot i . kraft på genomförandet 

kom«, " S^a^estandskom;missio-
att fatta på grundval 4V 

^^darit'"r"'^f''ernas utredningar, 
bes]nf i ^^^åndskommissio-

i känt, m 
0mraor att te sig är ic-

i""1 förvänt n.Va<^ man med visshet 
årt a år att det blir ytterst 

Stämningen i Tyskland är f. n. 
utomordentligt nervös. Man väntar 
på expertkommittéernas fruktade ut
låtande och oroas i hög grad av 
"Micum"-frågan. Det s. k. Micum-
avtalet mellan gruvorna och indu
strien. i de besatta tyska områdena 
samt be ful 1 m ä kti gad e för den franska 
och belgiska regeringen om skade
ståndsleveranser utgår den 15 april. 
På tyskt håll, där man dignar under 
avtalets hårda villkcfr, vill man icke 
förnya överenskommelsen. Frank
rike och Belgien förklara emellertid 
att de icke ämna tåla avtalets upp
hävande. 

Domarne i högförräderiprocessen 
i München hava nu fallit. General 
Ludendorff frikändes fullständigt. 
Hitler och hans närmaste medskyl-' 
diga dömdes till 5 års fästning, men 
det ställes i utsikt att de efter att 
hava avtjänat sex månader av straf
fet skola villkorligt benådas. 

Under rättegången hava de ankla
gade ständigt hyllats av åhörarne 
odh general Ludendorff blev efter 
frikännandet föremål för ovationer. 
Det blåser andra vindar i Tyskland 
nu än det år, då den tyska republi
ken skapades! 

Vid de tyska valen torde man 
kunna vänta en nationell samling 
nående mycket långt ned i folkdju
p e t .  S o c i a l i s t e r n a s  m a k t  s t å r  f ö r  
fall och det blir helt säkert borgar
klassen som kommer att ta lednin
gen. T så fall torde käjsardömet va
ra nära. 

Tyskland har genom sin ambassa
dör i Paris förklarat sig villigt att 
.underkasta sig den av de allierade 
makterna fordrade militära kontrol
len, men önskar att utövandet därav 
omedelbart skall överlämnas åt Folk
förbundet. 

Spårvägs- och omnibusstrejken i 
London har bilagts på villkor, gynn
samma för de strejkande. Nya ar
betsinställelser hota på olika håll och 
allmänhetens stämning börjar bli ir
riterad. Man hade hoppats, att so
cialistregeringen åtminstone skulle 
kunna bemästra den växande oron 
på arbetsmarknaden, ett hopp som 
,på ett ömkligt sätt synes komma på 
skam. Regeringens existensberätti
gande börjar med anledning härav 
,att alltmera dragas i tvivelsmål. 
.MacDonalds ställning är både osä
ker och obehaglig. I själva verket 
,kan han (hålla s'ig kvar vid makten 
endast genom att icke använda den, 
;vilket emellertid föga tilltalar de 
mera handlingskraftiga elementen 
inom socialistpartiet. 

Den turkiska nationalförsamlingen 
i Angora, som är sysiselsatt med att 
.utarbeta landets statsförfattning, sy
nes besluten att till fördel för sig 
själv fråntaga presidenten all makt. 
Och Kemål pascha har dock varit 
Turkiets räddare undan den vissa un
dergången ! 

Den europeiska situationen just nu 
förefaller i hög grad osäker och oro
ande. Man vet icke. hur valen skola 
utfalla i Frankrike och Tyskland, 
om besinningen och fredsviljan sko
la komma till makten eller om kamp
lusten skall få övertaget. Man mär
ker spänning och faror överallt. Det 
finns stora intressemotsatser mellan 
England och Italien, mellan England 
och Frankrike, mellan Italien och 
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ctôtcmïretô mijetik. 
6 t t  apropå till fastlagstiden. 

Fastandet, påbudet inom vissa re
ligioner, uppfatta vi, icke-fastande, 
väl i allmänhet som en av dessa onö
diga pålagor människan frivilligt 
å t a g i t  s i g  i  h o p p  o m  a t t  o f f r e t  f ö r  
den däri inlagda kännbara försakel
sens skull skall täckas gudomen och 
därför räknas henne själv till för

initierade se emellertid något helt 
annat och betydelsefullare i fastan
det. Låt oss taga del av vad en en
gelsk prästman Rev. Hugh Chapman 
skriver om detta ämne i "Sunday 
Express". 

Han inleder sin art. med ett citat 
av Thomas à Kempis: "Människan 
kommer Gud allt närmare ju mera 
hon frigör sig från det som är krop
pens trevnad". — Därefter fortsätter 
han: 

"Män och kvinnor hava glömt att 
fasta och även den glädje — om de 
någonsin erfarit den —• som åtföljer 
fastandet. De synas okunniga om 
en sanning lika gammal som Methu
salem, den nämligen att större ar
betsförmåga, starkare viljekraft, sin
nets friskhet samt mottaglighet för 
andlig uppenbarelse höra tillsam
mans med herraväldet över kroppen, 
behärskandet av köttets lustar. 

Vi underkasta oss den hårdaste 
träning för att i idrottstävlingar 
kunna vinna en bägare eller ett pris. 
Den stränga träningen för att vinna 
himmelska belöningar, vilka äro lika 
påtagliga och vissa som idrottsprisen 
men oändligt mycket värdefullare, 
denna träning betrakta vi däremot — 
även om vår längtan har en himmelsk 
syftning — såsom onödig och allt
för påkostande. 

Sträng självkontroll, i vilken in
går även fastande, är ett huvudvill
kor för kroppsligt välbefinnande lik
som den är av avgörande betydelse 
för dem, vilka önska äga, nu och 
framdeles, den lycka och harmoni, 
som upprinna ur harmoniens urkälla. 
Ingen har haft visioner, ingen har 
mottagit budskap från Den evige 
utan att först ha underkastat sig en 
tids fasta och självövervinnelse. 

Endast genom att leva på ett mi
nimum, "markens örter, gräshoppor 
och vildhonung" eller, för någon tid, 
på ingenting har det varit möjligt 
för alla tiders helgon att förnimma 
Den högstes stämma, att vandra med 
Gud och att vara hans sändebud. 

Det händer understundom, att sju
ka och döende se och förstå de dolda 
hemligheter, som omgiva oss här på 
jorden, eller att de glimtvis uppfatta 
det som hinsides är — en naturlig 
följd av att den försvagade kroppen 
förlorat sitt herravälde över anden. 
Det har varit få vällustiga män och 
själviska kvinnor, vilka haft något av 
evigt värde att meddela oss. Ingen 

Rumänien samt mellan det sistnämn
da landet och Sovjetryssland. Det 
synes omöjligt för Europa att kom
ma till ro och fred. 

har någonsin såsom Paulus blivit 
upptagen till sjunde himlen, utan att 
hava betalat denna extatiska upple
velse genom föregående sträng själv
tukt. 

För mycket mat, för mycket dryck 
— de flesta av oss stå här som skyl
diga — eller för övrigt varje vana, 
vilken kan betecknas såsom grov och 
krass, utplånar himlen och kommer 
dem som äro hemfallna åt dessa las
ter att alltmera närma sig djuret: 
köttsligheten tar herraväldet. 

Det är ett stort misstag att tro, att 
praktiserandet av metodisk självöver
vinnelse är inskränkt endast till de 
s. k. kristna. 

Både muhammedanismen och an
dra religioner begära av sina anhän
gare, att de årligen skola avskilja 
vissa perioder för självdisciplinering 
på det att även själen må kunna kom
ma till sin rätt och på det att jord-
btuîdenheten, åt vilken alla männi
skor äro hemfallna, icke skall göra 
dem blinda för den översinnliga lyc
ka och skönhet, av vilka helgonen un
der alla tidsåldrar fått njuta. 

Genom att fästa minskat avseen
de vid det som yttre är och i stället 
odla vårt inre medels någon art av 
självtukt kunna vi, huru paradoxalt 
det än må låta, komma i åtnjutande 
av de saligaste fröjder, som det står 
i en människas förmåga att erfara. 

I motsats härtill åtföljes det över
drivna tillfredsställandet av krop
pens begär alltid av en sinnets ned-
tryckthet, något som vi, alla och en 
var, erfarit. Det var icke av en till
fällighet som Daniels uppenbarelser 
följde påfaste-periodter, lika litet som 
det är en tillfällighet att gångna ti
ders och våra dagars mystiker fått 
och få sina översinnliga uppenbarel
ser efter perioder av bön och fasta. 

Ingen som mött en helig man eller 
kvinna tvivlar på, att deras underba
ra och avundsvärda erfarenheter va
rit det naturliga resultatet av deras 
herravälde över de köttsliga fröj
derna. 

Jag bar känt stora helgon, vilka 
förklarat för mig, att det skulle varit 
omöjligt för dem att hålla sin ande 
levande utan detta avstående av krop
pens nöjen, vilket alltid åtföljts av en 
himmelsk glädje, mera värd än Gol-
condas skatter. 

Våra läkare rekommendera sådana 
perioder av kroppslig tuktan för att 
motverka köttets böjelser, böjelser 
vilka göra guldgruvor av sådana 
platser som Homburg och andra kur
orter, dit läkarne beordra sina patien
ter för att få kroppen renad och häl
san återställd. Dessa kurer äro i 
själva verket ingenting annat än en 
årligen återkommande förklädd fast
lags tid. 

Därför förklarar jag, att fast
lagens bud om återhållsamhet i det 
som hör kroppen till bör efterkom
mas av både kyrkobesökare och icke
kyrkobesökare, kristna och icke
kristna. Budet gäller att undertryc
ka den grovt animala sidan av män
niskonaturen och i stället ge anden 
överväldet — det är på det sättet vi 

Sk yldîa 
och 

medskyldiga. 
Förskingringar ha i vårt land bli

vit dagligt bröd. 
Den ena avslöjningen följer på den 

andra om hur stora anförtrodda me
del vandrat i privata fickor och spår
löst försvunnit. Nu senast har all
mänheten pinsamt överraskats av den 
omfattande, under 15 år pågående 
förskingringen av en summa av 
260,000 kronor i Göteborgs och Bo
hus läns egnahemsnämnd. En 76-
årig man, som i tjugu år innehaft 
förtroendeposten som nämndens kas
sör, anger efter 15 års svindlande 
manipulationer sig själv och fram
kallar fullständig bestörtning. För
troendet till hans heder hade varit så 
allmänt och obetingat att underrät-
t Isen kom som ett oväntat slag. 

Så långt i största korthet historien. 
Då det icke endast är i. detta fall 
utan i ett flertal föregående och lik
nande som förskingringar obehindrat 
pågått under en följd av år utan att 
förhållandet upptäckts, framkallas 

ovillkorligen en del reflexioner. Den 
ofta givna förklaringen att man hyst 
så obetingat förtroende till en person, 
att en oredlighet syntes utesluten, 
verkar i detta sammanhang knap
past plausibel. Vad man tror eller 
icke tror hör ju över huvud taget 
ej alls till saken. Det enda man har 
att hålla sig till är revisionen. Och 
dess uppgift är att veta. Frågan 
blir då närmast hur revisionerna skö
tas, när försnillningar i stor skala 
kunna pågå från det ena räkenskaps
året till det andra, utan att förhål
landet upptäckes. Detta måste ju fö
refalla mycket märkligt, Om det 
skall vara någon mening med revi
sion bör denna givetvis fullgöras så 
grundligt, samvetsgrant och veder
häftigt att revisorernas tillstrykande 
av full ansvarsfrihet efter varje rä
kenskapsår står som en garanti för 
att räkenskaperna äro ordentligt för
da. Visserligen lär den skyldige 
här ha försvårat deras uppgift ge
nom att under revisionen täcka sig 
med en för tillfället upplånad sum
ma. Men även detta att en kassör 
under 15 års tid vid varje revision 
och i förtid lyfter en dylik summa 
av anförtrodda medel utan att väcka 
misstankar är mycket betänkligt. Vi
dare måste ju denna summa för att 
kunna komma fram, vara bokförd. 
Men som vad? Att en tvivelaktig 

post på över en kvarts million helt 
lämnats utan avseende är väl dock 
uteslutet. Här föreligga då endast 
två möjligheter att räkna med, näm
ligen antingen att revisorerna tagit 
sin plikt alltför lätt och därmed gjort 
sig medansvariga i det skedda eller 
ha de varit inkompetenta för uppgif
ten och deras granskning följaktligen 
av noll och intet värde. I såväl det 
ena som det andra fallet kastas en 
egendomlig dager över förvaltnings-
sättet av allmänna medel. Vidare 
meddelas, ätt den skyldiges papper 
och räkenskaper befunno sig i den 
allra största oordning, att värdehanu-
lingar på 2 1/2 million förvarats otill
fredsställande, att balanskonto sak
nats för hela det senaste året, att in
ga avräkningar skett med nämndens 
låntagare o. s. v., vilket allt tyder 
p ., att bokföringen varit långt ifrån 
tillfredsställande och kontrollen an
svarslöst bristfällig. 

Det inträffade ger ytterligare ett 
sorgligt bevis på den slapphetens och 
ansvarslöshetens anda som vunnit 
insteg 'i vårt ekonomiska liv. Man 
kan icke skylla ifrån sig med att 
man hyst ett för stort förtroende till 
en person. Kontrollens uppgift är än 
en gång att veta. En hederlig man 
har ingenting att frukta även av den 
grundligaste granskning av hans rä
kenskaper. Är saken däremot sjuk, 
fara alla pa„ter bäst av att förhål
landet upptäckes i tid. Förskingrin
garna kunna då ej få den ödesdigra, 
omfattning som nu, ej det allmän
na förtroendet sådana svidande slag. 
Det är därför en berättigad fordran 
att de som satts att övervaka medels 
förvaltning allvarligt uppfatta sin 
medansvarighet, på det att de icke 
må bli betraktade såsom medskyldi
ga, där en skyldig finnes. 

Cjugufem 
kronors 

böter! 

frälsa oss ifrån att bliva mänskliga 
djur. 

Jag vill inte ge några bestämda 
råd ifråga om vad man bör avstå 
från under fastan. Jag överlämnar 
rådgivandet till mina läsares samve
ten. Var och en vet själv var han 
är mest frestad till överdrift och vart 
självtukten därför bör riktas. Ett 
osvikligt hjälpmedel vill jag emeller
tid anvisa! Det bästa sättet att över
vinna en dålig vana, en last, är att 
icke tänka på den utan på något an
nat." 

Tjugufem kronors böter för djur
plågeri ! 

Det är det straff rättvisan i da
garna ådömt en på sin ort känd 
person, ägaren av Styrdals gård 
i Halmstadstrakten, hr Kurt Dor-
man, för upprörande vanvård och 
misshandel av samtliga till gården 
hörande dragdjur. 

Om rättvisans mening är att ut
mäta straffet efter brottets inne
börd står denna summa ej i rimlig 
proportion till alla de ogärningar den 
dömde i detta ovanligt upprörande 
djurplågerifall begått. 

Träd in i ett stall och möt en an
blick av utmärglade, selbrutna djur, 
fulla av sårnader och gräsliga svull
nader! Bevittna hur dessa arma ut
svultna djur raglande av matthet 
spännas för .skördemaskiner och pi
skas fram tills de digna ned av plå
gor och trötthet och blod störtar fram 
ur det enas hals. Se hur ett utmärg
lat, selbrutet sto, som nyss framfött 

'fjm 
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Frost i händer och ansikte, Leverfläckar, 

Finnar, Rynkor m. m. borttagas. Behandl. 
av hals och armar. Dessutom finnes de 
bästa pomador för hyns vård. Skin-cream 
för exzem, Klåda, Revorm m. m. Kr. 5:50 
pr burk. 

Wilhelmina Tholin 
Examinerad Ansiktsmassör 

Chalmersgatan 17. — Tel. 3934. 
OBS..' Ingen har min metod i Sverige. 

ett föl, för tidigt ledes ut i vårarbe
tet, för att skälvande och svettdry-
pande under piskan skänka ägaren 
.sin sista kraft, innan det störtar i en 
utgjutning i ryggmärgen och måste 
slaktas ned. 

När ni sett alla dessa fruktans
värda bevis på mänsklig råhet mot 
värnlösa djur, synes då tjugufem 
kalla kronor nog att försona vad en 
sådan människa brutit? Ger ett dy
likt straff i någon mån uttryck för 
den allmänna rättskänslans harm? 

Tjugufem kronors böter! En löj
lig summa för en egendomsherre med 
gård, många hästar, ladu fogde, drän
gar och tjänare! Han har råd att 
göra om saken. Det kostar ju inte 
mera att vara en avgrundsande mot 
djui? än en låda cigarrer! 

Ve de stumma! 

Hemmets  t idning  
— är — 

Göteborgs Aftonblad 
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. 

lKlo eller 
Jag hade en ung vän som utan 

atc tänka på om hon hade rätt till det 
eller ej, var häpnadsväckande upp
riktig. Hon var inte än tjugu år då 
jag hörde henne samtala med en ung 
man, som, när han stod i begrepp att 
taga avsked, sade: "Frökens tanke-
flykt är så hög, att jag inte kan följa 
med". Och körde henne svara: 
"Jag skulle infe sätta den särdeles 
högt om baronen kunde det". — Och 
så gick han med dessa sårande ord 
ljudande i sina öron kanske längre 
tid än min vän beräknat. Ty han 
var förälskad i henne och hade lagt 
beslag på hennes uppmärksamhet 
under en flera timmars lång segel
tur. När jag förebrådde henne med
gav hon att hon varit ohövlig, men 
ursäktade sig med att hon var uttrå
kad och ville verka avskräckande. 
Även på bekostnad av att tillfoga en 
människa onödig smärta! 

Att endast låta leda sig av ett in
tryck så att det får bestämma vårt 
sätt och våra ord bevisar en så full
ständig brist på självkännedom att 
man endast kan förklara det hos 
mycket unga personer som ej fått 
den uppfostran varje barn har rätt 
att fodra av sina föräldrar. När det 
blir äldre får det livet till läromästa
re och om far och mor kunde för

nimma de många djupa lidanden de
ras barn då få genomgå för att lära 
det som de försummade att ge det, 
hur skulle de icke sörja! Det finns 
en plattform där alla människor 
kunna mötas, där alla konflikter, svå
righeter och kompromisser försvin
na, där vi kunna vara uppriktiga 
utan att någonsin såra eller stöta och 
den heter medkänsla. Den måste 
man lära sig, hälst från barndomen. 

Min vän och jag ha följts åt långa 
tider och däremellan varit skilda åt. 
När vi nu helt nyligen träffades bod
de hon i ett pensionat med ett visst 
antal stamgäster men också med mån
ga som kommo på kortare tid. Jag 
såg flera exemplar på i mitt tycke 
antipatiska personer. Men min vän 
föreföll i högsta grad förändrad; hon 
som varit så mottaglig för intryck, 
så känslig för yttre företeelser var 
nu lika förbindlig mot alla. När vi 
blevo ensamma frågade jag henne 
hur hon trivdes. 

"Jo, bra; vi bo ju bara en halv
timmes väg från Stureplan och jag 
har alla mina vänner inuti staden". 

"Men dix måste ju också leva till
sammans med gästerna här, och mån
ga synas mig frånstötande och obe
hagliga. Bildas inte här som på an
dra «tällen kotterier där skvaller och 
förtal förekomma och intriger utspe
las? Är det inte frestande i en så
dan miljö att ibland taga, som man 
säger "bladet från munnen" och upp
riktigt säga ifrån vad man tänker?" 

"Jo, om jag intresserade mig för 
allt nonsens isom förekommer i ord 
och gärningar så gjorde jag väl det. 
Men även i så fall skulle jag låta mig 
ledas av' den djupa medkänsla jag 
uppodlat mot allt och alla som ha 
förmåga.-att lida." 

"Tror du då, att dessa människor 
med sina okänsliga utseenden lida?" 

"Jag inte bara tror — jag vet det. 
Dels genom vad jag hört sägas om 
åtskilliga 'här, dels därför att ännu 
ingen gått eller går genom livet utan 
allas vår hjälpare och frälsare — 
lidandet." 

"Och det hjälper dig i umgänget 
med dem?" 

"Så kraftigt att min känsla för 
dem är mycket starkare än vad jag 
känner mot och i strid med dem. Det 
är för övrigt fullkomligt opersonligt 
Kommer det personliga med blir det 
svårare, ty det är dem vi hålla kära 
•som kunna såra oss djupt — inga 
andra och vice versa. Om vi tro att 
någon behöver oss då och då, kan 
påverkas av oss, så kunna vi ej ett 
ögonblick tveka att göra för den 
vad vi hunna. Såvida vi ej äro födda 
för tidigt i mänsklig gestalt. Jag 
tror att i utvecklandet och uppodlan
det av medkänsla ha kvinnorna sitt 
förnämsta utvecklingsfält. De till
föra det sociala maskineriet den olja 
som gör att det arbetar mjukt och 
med mindre slitning. Det finns in
tet säkrare sätt att få avlyssna sfä
rernas harmoni och bringa den inom 
vår jords hörhåll än att i livets alla 
förhållanden, även dagens och stun
dens obetydligaste, följa vägen för 
det minsta motståndet. Och då kan 
jag vara fullt uppriktig och ärlig 
utan att vara simpel och sårande." 

A. R—n. 

Brand-  och  Liv försäkr ings -Akt iebo lage t  

& S V E A  
G ö t e b o r g .  

F5r KONFIRMATIONEN 
Psalmböcker, Biblar 
o c h  T e s t a m e n t e n  

i alla storlekar ocli prislägen 
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Under generalrepet... 

PARLOR 

JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

JC.7hvdßKsan 
v.. 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Hon: — Hur tyckte du egentligen 
att den unga flickan såg ut? 

Han: — Hon hade ett mycket 
själfullt utseende. 

Hon: — Precis min åsikt! Jag 
tyckte inte häller, att hon såg det 
minsta ut. 

— Jag har varit min mans hu
stru. 

Det är mångjubilarens maka, fru 
Concordia Selander vid Nya Teatern 
som talar. Hon ser ut som en älsk
lig "mère noble" där hon sitter i 
solljuset framför mig med det grå
nande håret vackert slätkammat över 
sitt fina, livfulla ansikte, besjälat 
av ett par djupa, milda ögon, som 
lysa av godhet och intelligens. 

Och var och en som känner Nya 
Teaterns i dagarna jubilerande di-
rekförspar vet att det ligger ett livs
innehåll i hennes ord. Fru Selan
der har verkligen i ordets allra vack
raste och mest fulltoniga bemärkelse 
varit sin mans hustru. Men vad 
man måhända icke vet är att även 
hon samtidigt med Nya Teaterns öv
riga jubileer i år kan fira sitt 50-
årsjubileum i. Thalias tjänst. 

Det låter otroligt. Men fru Se
lander började sin teaterbana mycket 
tidigt. Redan vid 12 års ålder gjor
de hon sina' första lärospån vid ba
letten å K. Teatern. Hennes ur
sprungliga mening var att gå in vid 
Operan, där hon redan som elev ut
förde bl. a. Marthas parti i Faust. 
Men hon var alltid så förfärligt rädd 
då hon skulle gå in och sjunga. Den
na rädsla lyckades hon aldrig helt 
övervinna. Vid ett besök i huvudsta
den fäste sig teaterdirektör Lorenz 
Lundgren vid den då 22-åriga skå
despelerskans stora dramatiska ta
lang och erbjöd henne engagemang 

i Göteborg. Från denna tid har fru 
Selander tillhört talscenen. Debu
ten skedde i enaktaren Vita Nejli
kan, där hon gjorde en liten ytterligt 
förnäm markis — en rolig och trev
lig roll. 

Hon strålar upp då hon talar om 
gamla teatertider. 

— Vilken andakt över teatern 
förr! säger hon. Jag minns, när jag 
första gången som liten flicka kom 
in på Operan, hur jag var fylld av 
vördnad för skådespelarna. De syn
tes mig så stora och märkliga att jag 
under pauserna visst inte vågade 
nalkas dem eller ens vara i deras 
närhet utan jag gick i stället ut i 
en kall förstuga och satte mig att 
vänta. Och märkliga voro också 
många av dem. Det var en glanstid 
för teatern. Och som man gick upp i 
sitt arbete, sin konst, och hur roligt 
allt var! Det är ju roligt nu också, 
tillägger hon, fastän tiderna äro 
helt annorlunda och bekymmersam
mare. Men publiken är alltjämt för
tjusande och det är den bästa, ersätt
ningen. 

Vid Lundgrenska sällskapet gjor
de fru Selander bekantskap med sin 
nuvarande make, vilken redan två 
år efter deras förening, alltså för i 
dagarna 35 år sedan, blev sin egen 
teaterdirektör. Det Selanderska 
sällskapets framgångsrika turnéer 
genom Sverige leva ännu i friskt 
minne. Överallt där det gasterat 
hälsades det uppriktigt välkommet 

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

G O T E B O R G S  
GÖTEBORG 

100 avdelningskontor i västra och östra Sverige 

Grundad år 1848 

Egna fonder Kr. 78.750.000 

B A M k  
ST0CK^„ 

11 • 11111111 111111 11 I I 11 11 I I 

Emottager penningar à sparkasse-, kapital- och depositionsräknin 
gällande ränta. g "" ^stj 

Utlämnar hemsparbössor. 
Bankens notarlatavdelning förvaltar föreningars och kassors m d 

förmögenheter samt testaments- och förmyndaremedel. 6 ' enskil<h, 
Obligations- och fondavdelningar. 
Fullständig bankrörelse i övrigt. 

i olika sorters modeller 
och kvalitéer köper ni 
alltid billigast hos 

AA (SL. •m 

KORSOATAN 12 

H A L L  K O K K Ä R L E N  R E N A .  

Nödvändigheten av att hålla alla kokkärl fullkomligt 
rena behöver ej betonas, men man måste använda det 
rätta skurmedlet. 

Allt fett jämte matrester måste borttagas, och det bästa 
medlet för detta ändamål är V1M. 

VIM förvandlar det tråkiga arbetet med diskningen till ett 
nöje därigenom att det mycket lätt borttager smuts och fett. 

VIM rengör och polerar alla slags kokkärl, lervaror, 
metaller, knivar, gafflar och skedar. 

Använd alltid VIM på en fuktig duk. 

Sunlight Sàptvâl Aktiebolag, Göteborg. 

igen. Det hade en gång för alla 
vunnit den teaterälskande och in
siktsfulla publiken för sig. 

—• Älsklingsroller? fortsätta vi 
efter denna lilla utvikning från in
tervjun, samtalet. — Det kan jag 
genast säga. Min allra käraste roll 
.är fru Jensen i Familjen Jensen. 
Den skulle jag kunna spela när som' 
helst och hur mycket som helst. Dess
utom Gina Ekdahl i Vildanden. Den 
spelade jag första gången i Finland 
mot Albert Ranft, som var en ut
märkt Hjalmar Ekdahl. Många an
dra roller vore att nämna, men det 
får vara nog med dessa. Ett minne 
för livet var att spela mot Knut 
Almlöf under hans sista turné och 
uppträdande som skedde i Eskilstu
na. A7ilken skådespelare! Man 
glömmer honom aldrig. 

Samtalet har nu åter kommit in 
på gamla teatertider och skildringen 
flödar av liv, 'humor och lustiga 
anekdoter. 

Fru Selander är i detta ögonblick 
20 år. Ett halvsekel i Thalias tjänst 
har ingenting förmått mot hennes 
äkta. livfulla renässansnatur. Det 
är en sådan vitalitet vårt konstnär
liga liv behöver. Det är en sådan 
livssyn som gör konsten glad och 
förnyande. Och den missionen har 
Nya Teatern fyllt. På natur och 
liv — på tårar och skratt ur livets 
•egen källa har den bjudit. En ena
stående god anda har även rått inom 
dess murar. Alla dess medlemmar 
lia varit som - medlemmar i en stor 
familj, som alla strävat mot samma 
mål. Man förstår bättre hur detta 
varit möjligt, när man vet vad herr 
och fru Selander under sin mång
åriga teaterverksamhet satsat icke 
blott av konstnärlig ambition utar 
även av mänskligt intresse och för
ståelse för sin ensemble. 

Mången gör ej heller deras gär
ning efter att under 15 år hålla en 
stående teater uppe i Göteborg. Sta
den 'har i dagarna blivit i tillfälle 
att vid jubileet visa teaterns ledning 
sin varma erkänsla genom ovations-
artade hyllningar. Den manliga 
pressen har bugat för direktör Se
lander. Kvinnornas Tidning vill 
förena sig i hyllningen genom att 
bringa ett uppriktigt tack även till 

BLOMSTER-
hälsningar 
över hela jorden. H K 

Beställningar a blommor omb^r,,- , 
nadsfritt under garanti för ® Jes kost-
utförande å alla platser av msoi'Ssfnllt 

Vasa Blomsterhandp] 
GUSTAF EKMAN * 

Telefon 43M .0365. Telegr. yas 

Medlem av Föreningen för 
stallningsförmedling samt de inte™ r> 
nella organisationenia Ï T 1) i TT 
samt B-V. i Tyskland, GOQD medle^' 

Begär alltid 

Kobhs 
Thé 

MERKURTVÅLEH 
är oöverträffad för tvätt af fi-
nare tyger med ömtåliga färger, 

Handarbetsaffär 
i västknststad överlåtes, lielst genast, pi 
förmånliga villkor. Svar ställes till "Hand-
arbetsaffär, Mars", Kvinnornas Tidning, 
Vallgatan 27, Göteborg. 

« 

Telefon 14361 

Rekommenderas. 
KRANSAR, BUKETTER & KIST= 

DEKORATIONER till alla prislägen 

Magasinsgat. 11, Hörnet av KnngEg. 

fru Selander, som förutom sin mans 
hustru också varit teaterns främsta 
kvinnliga kraft, som med sitt sanna 
och säkra återgivande av kvinnoty
per direkt ur livet erövrat ett mjc 
ket stort rum i publikens hjärta. 

Ceater. 

Jstya Ceatern. 

"6urU." 

När ridån vid Nya Teate"f j 
bileums föreställning den 2 aPrl J> ^ 
upp, skedde det inför en ft"11«"*', 
long, över vilken en tydligt 
bar stämning av fest vilade-

jubilaren direktör ®elander
?

0°'(,eneI) 

Selander gjorde sin entré p<* 
mottogos de av brusande app 

vilka tillsammans med ^en " 
blommar som funno sin v ^ 

rampe„, v„™, 
känslor av av sympati och ^ 

het gent emot dem båda 
vär(jefull 

de givit sin stad av g > Vl ^ 
ock högt syftande teaterkon^ 

8 0 U T H A L L S  

I Gummi-Byxor 
för småbarn 

mycket praktiska, ut
förda av finaste para
gummi, luktfria, kun
na tvättas, mycket 
hållbara. 

Pris kr. 2,00—3,50. 

m Magasin för nyheter 

1 och specialiteter 

ENGELSKA 
Sanitetsartiklar 

för dam®r 

Bindor, Bälten 
Sanitär Benkläder 

Förkläden 

etc., etc. 

Begär specialkatalog-

Till landsorten mot postförskott + Por 

v. Hamngata" 

f i ö t e b ° r §  

Offentliga 
nöjen. 

S t o r a  
T e a t e r n  

^ ,1 i 30 Billighetsmatiné : s8ndag Radaren. 

näat sista gången och måndag 

£'• 8 ° kl> g för sista gången : 

BOHÊME. 

Tisda« 
kI 7 30 till firande av Oscar Tex-
. ' 00 årsdag gives som recett 

torm» 
TIGGARSTUDENTEN. 

f j y a  T e a t e r n .  
Varje afton kl. 8 : 

Gurli. 

XIÏÏaTêatern. 
Lördag och söndag kl. 7 och 9 : 

Övriga dagar kl. 8 : 

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

HEMSLAVINNOR. 

alla veta 
att man köper Bästa. 

Handskar 
uti 

ninoiu liDlskfalrik. 
Hvitfeldtsplatsen 9 

föreställningens slut antog hyllnin
gen en ovationsartad karaktär med 
otaliga inkallningar och leverop. 

iven med hänsyn till den upp
lärda pjäsen, lustspelet "Gurli", var 
.aftonen lyckosam. Publiken var 
hjärtligt road av pjäsens innehåll och 
förtjust över det på så gott som alla 
händer utmärkta spelet. Aftonens 
förnämsta prestation, mästerligt ut
mejslad i varje detalj, var direktör 
Selanders "greve Skytt". 

Läkaren efter en grundlig under
sökning:—; Gumman har en stygg 
magsyra. Gumman har druckit för 
mycket kaffe. Kom nu ihåg, inte en 
enda kopp på en månads tid. — Vad 
för något, går gumman utan att be
tala för ordinationen???! 

Gumman: — Ja, se jag tänker inte 
begagna den! 

Kyy rAPis3ER?sv«2 
DETALJ ö. Hamng. SI. 1 tr. 

IN1AB5 
Handarbeten och 

Material 

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

kläde med 
applikationer 
av tyget.  Fod

rad Svenskt 
fabi 

Prima ^/äde 

med snoddsy-u  

ning. Fodrad 
Finnes i  svart ,  

brunt o.  beige 

Svenskt fab 
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YHETER 

VÅREN 
inkomma nu varje dag och kunna vi särskilt 

rekommendera våra stilfulla modeller i de så 

populära långa kapporna. Dessa äro tillverkade 

i prima tyger och priserna äro i förhållande 

till kvaliteer och utseende särskilt förmånliga. 

Ku,nçfyga tctn 57-

Underverket 
Det var så igen! 
Fruarna veta, vad jag menar. 
Återigen satt den ena typen efter 

den andra i min mottagningsstol — 
och jag på förhörsstolen framför. — 
Flur stor är lönen? — Är det ordnad 
ledighet? — Hjälp till tvätt och stor
rengöring? — Semester om somma
ren? — Dammsugare? — Eget ram? 
— Mycket främmande? — Två eller 
tre mål om dagen? 

Jag kände mig på ett egendomligt 
sätt förenklad, reducerad till noll och 
intet värde. Jag förstod att jag för 
att behaga dem borde ha svarat: Ni 
får vad ni begär, ledigt när ni vill 
och efter behag disponera hela vå

ningen. Tvätt och storrengöring 
skall jag själv åtaga mig och för er 
skull gärna avstå från både främ
mande och mer än ett mål pr dag. 

Men jag kom mig icke för. Jag 
lät hellre den ena utomordentliga ka
paciteten efter den andra gå och nya 
komma. 

Och slutligen kom där en. En som 
sade, att hon gärna ville ha en plats, 
ty hon behövde försörja sig, och att 
hon skulle göra så gott hon kunde. 
Hon var icke utlärd på något sätt och 
kunde därför icke - uppställa några 
höga fordringar, men var tacksam 
att få vad hennes arbete ansågs värt. 

Jag trodde jag skulle mista öro
nen. Där satt en människa och ta
lade om vad hon kunde och icke kun
de, precis som om det hört till saken! 
— Varför frågade hon icke i stället 
om det enda viktiga, nämligen om 

Stora 

Vår=Realisation 
på g-år xi ii, varvid stora utran

gerade varupartier bortsäljas ofantligt 

billigt i betraktande av de uteslutande 

prima kvalitéer varom här är frågan. 

10 % kassarabatt å alla övriga varor, förutom standardartikl. 

-0-

\(tz ùssr flår 

ÖcXStcl 

KttVg- V. 

H 

Damdräkts-
TYGER 

Förutom gängse kvalitéer i 

KLÄDEN, CHEVIOT, COVER COAT 

GABARDIN, MAI LASSÉ, TRICOTIN 

m. fl., finna Damerna i vår Herravdeln. 

utsökt vackra mönster och kvalitéer för 

Promenad-Dräkten 

Under pågående 

V å ruts älj ning 
REALISERAS 

hela förra säsonglagret. 

Se vårt Specialfönster! 
KUNGSTORGET 

Tel. 112 40. 

vad jag kunde prestera i ledighet, lön, 
vänlighet, eget rum m. m.? 

Förkrossad av denna oväntade 
vändning såg jag på hennes betyg. 
Det var vackert och skrivet med hjär
tat. Platsen hade hon blivit fri ifrån 
genom 'familjens "ändrade förhållan
den". .Tag betraktade henne själv. 
Hon såg rar och enkel ut och det satt 
en tanke och lyste i ögonen. 

En — två — tre minuters betän
kande, och jag slog till. På vinst 
och förlust. Utan hopp, ty detta ha
de erfarenheten berövat mig, men 
också utan fruktan, ty jag visste att 
allt kunde få ett slut. 

Men sällan har jag varit i större 
spänning än inför första dagen. Man 
kunde knappast ha nalkats Tutan-
khamens grav med större undran än 
jag denna morgon mitt frukostbord. 

Där stod allt — på slaget. Pryd
ligt, fint, välsmakande. Havregryns
gröten kemiskt ren från alla främ
mande ämnen, mjölken söt, kaffet 
klart och lagom starkt — kniv till 
smöret — salt till ägget! Jag nä
stan grät av rörelse. 

Middagen kom. På slaget samma 
syn, samma ordning. Samma om
tanke i detalj. Hotchpotchen var 
härlig och risgrynskakan ljuvlig. 

Efter middagen blev det oroande 
tyst. Intet slammer,'intet ljud. Jag 
gick. ut i köket, beredd på allt. Mid
dagsdisken stod redan klar, kastrul
lerna skinande på hyllan över spi
sen, och vid bordet satt en flitig va
relse och stoppade strumpor. 

Hon måtte arbeta som en ande! Jag 
gick in och såg mig litet omkring. 
Rent, dammat överallt. Krukväx
terna vattnade, friskt vatten på tul
paner och björklöv, galoscherna av
torkade, speglarna klara som som
marsjöar. 

Några dagar ha nu gått. Allt fort
sätter som det börjat. Jag har änt
ligen i mitt tyranniserade hus fått en 
vänlig, artig, av sitt arbete intresse
rad människa, som hälsar och svarar, 
är vaken om dagarna och sover om 
nätterna. Jag hör aldrig det förarg
liga pratet om ordningar och förmå
ner på "de andra ställena" och får 
icke ruttna ägg emot mig, när jag 
kommer ut i köket. 

Jag vet inte om hon är ett under
verk. Men i min praktik är hon åt
minstone det stora lysande undanta
get. Vore alla som hon skulle någon 
tjänarinnefråga. aldrig existera — en
dast ett och annat problem, som med 
litet god ömsesidig vilja lätt skulle 
kunna lösas. 

Ragna Peters. 

En talang bildas i det stilla, en 
karaktär i världens storm. 

J. W. von Goethe. 

i såväl 

• Herr=, Dam= & S 
• Barn= • 

! SKODON I 
• 

inkomma dagligen. 

1 A. B. Herkules Skodon ! 
• • 

45 Kungsgatan 45 
•••••••••••••••••••••••••B 

3(nsäitilarites spalt 

fattiga mödrar. 

Skulle Redaktören av Kvinnornas 
Tidning vilja lämna plats åt ett in
lägg i en av dagens för oss kvinnor 
brännande fråga, som är i fara att 
släckas av den makt Goethe säger är 
oemotståndlig, så vore jag mycket 
tacksam? 

När denna makt får säte och stäm
ma i ett riksdagsutskott, så vet man 
utgången av den fråga som skall be
handlas, den var naturligtvis obe
tydlig i jämförelse med andra, exem
pelvis tandvården, på vilken offras 
så mycket intresse, så stor omsorg och 
ömhet, så många tal och åmar av 
trycksvärta i dagspressen. Denna 
motion, väckt av fru Agda östlund, 
rörde bara vården om fattiga möd
rar och barn. Utskottet insåg ock
så genast dess ringa vikt, ett sådant 
överflöd vi här i landet ha på den 
mindervärdiga varan. 

Det enda som kan ursäkta ut
skottsledamöterna är deras obekant
skap med förhållandena i de fattiga 
hemmen. Och jag önskar att de 
samt och synnerligen varit med mig 
vid ett besök häromdagen i ett ar
betarhem på landet, där mor födde 
sitt nionde barn. Andra dagen efter 
barnets födelse hade hon måst stiga 
upp, när hennes man kom bärande 
hem den äldsta gossen, 13 år, som 
vid arbetet blivit sparkad av en häst 
och behövde ögonblicklig skötsel och 
vårdande tillsyn. Vad vård fick 
hon så själv? Jo, vanvård, så att 
hon ådrog sig blodpropp, vilken blev 
orsaken till hennes död efter kort 
tid. Även det nyfödda barnet dog. 
Samhället, representerat av männen, 
resonerar som bonden, då han förlo
rade sin hustru: "Det var väl det 
inte tog i båset". 

Det ser ut som om den sittande 
riksdagen skulle komma att ge kvin
norna hårda läxor. Måtte de väcka 
till eftertanke. 

Bara, en Mor. 

i 

'iberslöjat^ 
R O M A N  

ett» 

I l s e  L c s k i e n .  

Auktoriserad översättning 
av ^'a!inhild Lindberg. 

Man ' ~ 
Börjad( 

av^a,Ja,(le tydligen ett möte. 
fallit ^isabeth redan känna sig 
Va<i (U^ ^on ^ös^e sig efter 
kilot ho

ty<:ktes honom . . . 
çtt ^'häventyrs redan med 

^ ytt tand? 

kunc^e längre upp-
ålagt s] n självbehärskning han 
Svata 

<"er beslutet att icke för-

^0lûQia Elisabeth söka 
Han viji ^'arhet på egen hand, 

e eJ förlora henne! Han 

visste sig vara utan skuld gentemot 
henne — med det förflutna kunde 
och måste hon förlika sig. Hon finge 
ej gå förlorad. Han skulle veta att 
skydda henne. 

Under det att dessa tankar jagade 
genom hans huvud, stirrade han oav
brutet på notbladen, isom Grün vän
de framför honom, och tycktes höra 
på dennes då och då uttalade an
märkningar, tills Grün, då han ej fick 
något svar på en fråga, vände litet 
på huvudet och forskande såg upp i 
den yngre mannens ansikte. 

Då lyste Henrys ögon emot hans 
med. en sådan eld, att han aldrig sett 
något liknande förr; van der Borgks 
läppar voro så hårt sammanpressade, 
att de tycktes vara icke röda utan 
vita, och handen, som släppt häftet 
och vilade på bordet, knöts allt har-
dare samman. Grün vände icke bort 
sin blick utan lät den, med en fråga 
i de kloka ögonen, stadigt vila på 
vännen och återkallade honom däri

genom till besinning. 

— Ja, Grün, sade van der Borgk, 
och hans artiga leende löste de till
slutna läpparna, ni får förlåta mig, 

men jag hörde inte alls på vad ni 
sade . . . jag tänkte på . . . 

— Alltså låta vi det vara, sade mu
sikern förstämd och .slog igen noter
na. Då lade Henry handen på hans 
kraftfulla, något böjda rygg och sa
de sakta, i det han böjde sig ner: 
. . . på min fru, Grün, och det förlå
ter ni mig väl? 

— Så, så . . . ja, ja! och därefter 
slog Grün på nytt upp häftet och 
ropade till Elisabeth: 

—- Här, fru van der Borgk, här är 
något för er, och då hon genast reste 
sig upp och gick bort till honom, 
fortsatte han: 

— Då vi härnäst spela till
sammans, ser ni det här, dessa 
trioler och oktaver, då får ni att 
göra . . . här . . . och han trummade 
med de tjocka fingrarna på det ski
nande papperet och fördjupade sig 
därefter i ett längre samtal med hen
ne om det nya verkets förtjänster och 
svagheter. 

Van der Borgk tog sig en kopp te 
ur den sjudande samovaren på sido
bordet och satte sig bredvid Fiedler 
men sade ingenting. 

— Jag vill gärna visa din fru ett 

par barocksaker här i. staden. Följer 
du med? 

— När ska' det bli? 
— Om lördag förmiddag, om väd

ret är vackert. 
— Kan jag tyvärr inte. 
— Det var synd, van der Borgk; 

de kallade varandra inte längre för 
de gamla namnen från skolan, men 
vi kunna ju ändra tiden, om du vill 
tala med din fru om saken. 

— Nej, Fiedler, tack skall du ha! 
Jag har huvudet så fullt för närva
rande, och dessutom . . . du vet ju : 
three is no company. 

— Det förstår jag tyvärr inte, och 
Fiedler såg skarpt på sin värd; to
nen, i vilken han sade detta sista, 
tyckte han ej om. 

— Inte, skrattade Henry, trots di
na engelska valser och Elisabeths an
strängningar. 

— Vi ska sluta i morgon. 
— Jag gratulerar. 
— Och så blir vandringen genom 

staden och till Marienfriedhof på 
visst sätt avslutningen. Alltså kom
mer du inte med? 

Henry skakade på huvudet. 
— Men om vi uppskjuta det? ... 

Henry lyfte långsamt blicken och 
såg på Fiedler. 

— Nej! 
Under en sekund vilade deras ögon 

i varandras. Därefter rörde van der 
Borgk lugnt om i sin kopp. Fiedler 
reste sig för att också hämta sig en. 
Så snart Elisabeth märkte det, gjor
de hon i ordning en kopp med grädde 
och socker, så som han brukade vilja 
ha dét, och räckte honom småbrödet. 
Och Henry tänkte: Alltså om lördag 
skall det avgöras. Och Fiedler: Han 
vet det, jag har gjort det tillräckligt 
tydligt för honom, han låter det ske! 
Han kände sig befriad från allt slags 
förhatligt hemlighetsmakeri, fri att 
denna morgon få en avslutning på det 
som låg honom så tungt på hjärtat. 

Och då Elisabeth kom fram till 
honom med koppen i hand, hängde 
hans ögon fast vid henne med ett så 
vekt och på samma gång så lidelse
fullt uttryck, att hon blev både för
vånad och förskräckt, hon visste 
knappt varför. Naturligtvis hade 
hon märkt Fiedlers vänliga känslor 
gentemot henne, men blott betraktat 
dem som yttringar av den vördnad 
och hyllning som husets ogifta vän

ner vanligen bruka bringa den unga 
värdinnan. 

Moderns gamla vänner där hemma 
hade allt från hennes barndom om
huldat henne med gammaldags ga
lanten, vilket hon upptagit mied nöje. 
Nu då hon var föremål för Fiedlers 
hyllning, hade hon alldeles förbisett, 
att han var ung, kraftig och fordran
de, och att det hela hade en annan 
innebörd för honom än vad det haft 
för de stillsamma gamla barndoms
vännerna. 

Hon blev stående lätt förvirrad och 
rodnande under hans blick. Henry 
märkte det och skeden slamrade mot 
hans kopp. Då vände Elisabeth sig 
också till honom: 

— En kopp till? 
— Merci, madame, jag har fått 

nog. Till hans stora överraskning 
satte hon sig bredvid honom i soffan. 
En flik av hennes lätta klädning kom 
därvid att hänga över hans knä ett 
ögonblick. Hon märkte det ej genast. 
Han rörde sig inte förrän hon själv 
observerade förhållandet. 

— Förlåt, och hon drog snabbt till 
sig det mjuka tyget. Han vände sig 
mot henne, och även under hans blick 
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Tandläkare Anne-Marie Heijde 
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Rådfrågning: Vard. lh2—*l23, övriga 
tider efter avtal. 

TandLl. SVEA LEFFJLER. 
Spec. Äkta Porslinsfyllningar. 
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Frost i händer och ansikte, Leverfläckar, 

Finnar, Rynkor m. m. borttagas. Behandl. 
av hals och armar. Dessutom finnes de 
bästa pomador för hyns vård. Skin-cream 
för exzem, Klåda, Revorm m. m. Kr. 5:50 
pr burk. 

Wilhelmina Tholin 
Examinerad Ansiktsmassör 

Chalmersgatan 17. — Tel. 3934. 
OBS..' Ingen har min metod i Sverige. 

ett föl, för tidigt ledes ut i vårarbe
tet, för att skälvande och svettdry-
pande under piskan skänka ägaren 
.sin sista kraft, innan det störtar i en 
utgjutning i ryggmärgen och måste 
slaktas ned. 

När ni sett alla dessa fruktans
värda bevis på mänsklig råhet mot 
värnlösa djur, synes då tjugufem 
kalla kronor nog att försona vad en 
sådan människa brutit? Ger ett dy
likt straff i någon mån uttryck för 
den allmänna rättskänslans harm? 

Tjugufem kronors böter! En löj
lig summa för en egendomsherre med 
gård, många hästar, ladu fogde, drän
gar och tjänare! Han har råd att 
göra om saken. Det kostar ju inte 
mera att vara en avgrundsande mot 
djui? än en låda cigarrer! 

Ve de stumma! 

Hemmets  t idning  
— är — 

Göteborgs Aftonblad 
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. 

lKlo eller 
Jag hade en ung vän som utan 

atc tänka på om hon hade rätt till det 
eller ej, var häpnadsväckande upp
riktig. Hon var inte än tjugu år då 
jag hörde henne samtala med en ung 
man, som, när han stod i begrepp att 
taga avsked, sade: "Frökens tanke-
flykt är så hög, att jag inte kan följa 
med". Och körde henne svara: 
"Jag skulle infe sätta den särdeles 
högt om baronen kunde det". — Och 
så gick han med dessa sårande ord 
ljudande i sina öron kanske längre 
tid än min vän beräknat. Ty han 
var förälskad i henne och hade lagt 
beslag på hennes uppmärksamhet 
under en flera timmars lång segel
tur. När jag förebrådde henne med
gav hon att hon varit ohövlig, men 
ursäktade sig med att hon var uttrå
kad och ville verka avskräckande. 
Även på bekostnad av att tillfoga en 
människa onödig smärta! 

Att endast låta leda sig av ett in
tryck så att det får bestämma vårt 
sätt och våra ord bevisar en så full
ständig brist på självkännedom att 
man endast kan förklara det hos 
mycket unga personer som ej fått 
den uppfostran varje barn har rätt 
att fodra av sina föräldrar. När det 
blir äldre får det livet till läromästa
re och om far och mor kunde för

nimma de många djupa lidanden de
ras barn då få genomgå för att lära 
det som de försummade att ge det, 
hur skulle de icke sörja! Det finns 
en plattform där alla människor 
kunna mötas, där alla konflikter, svå
righeter och kompromisser försvin
na, där vi kunna vara uppriktiga 
utan att någonsin såra eller stöta och 
den heter medkänsla. Den måste 
man lära sig, hälst från barndomen. 

Min vän och jag ha följts åt långa 
tider och däremellan varit skilda åt. 
När vi nu helt nyligen träffades bod
de hon i ett pensionat med ett visst 
antal stamgäster men också med mån
ga som kommo på kortare tid. Jag 
såg flera exemplar på i mitt tycke 
antipatiska personer. Men min vän 
föreföll i högsta grad förändrad; hon 
som varit så mottaglig för intryck, 
så känslig för yttre företeelser var 
nu lika förbindlig mot alla. När vi 
blevo ensamma frågade jag henne 
hur hon trivdes. 

"Jo, bra; vi bo ju bara en halv
timmes väg från Stureplan och jag 
har alla mina vänner inuti staden". 

"Men dix måste ju också leva till
sammans med gästerna här, och mån
ga synas mig frånstötande och obe
hagliga. Bildas inte här som på an
dra «tällen kotterier där skvaller och 
förtal förekomma och intriger utspe
las? Är det inte frestande i en så
dan miljö att ibland taga, som man 
säger "bladet från munnen" och upp
riktigt säga ifrån vad man tänker?" 

"Jo, om jag intresserade mig för 
allt nonsens isom förekommer i ord 
och gärningar så gjorde jag väl det. 
Men även i så fall skulle jag låta mig 
ledas av' den djupa medkänsla jag 
uppodlat mot allt och alla som ha 
förmåga.-att lida." 

"Tror du då, att dessa människor 
med sina okänsliga utseenden lida?" 

"Jag inte bara tror — jag vet det. 
Dels genom vad jag hört sägas om 
åtskilliga 'här, dels därför att ännu 
ingen gått eller går genom livet utan 
allas vår hjälpare och frälsare — 
lidandet." 

"Och det hjälper dig i umgänget 
med dem?" 

"Så kraftigt att min känsla för 
dem är mycket starkare än vad jag 
känner mot och i strid med dem. Det 
är för övrigt fullkomligt opersonligt 
Kommer det personliga med blir det 
svårare, ty det är dem vi hålla kära 
•som kunna såra oss djupt — inga 
andra och vice versa. Om vi tro att 
någon behöver oss då och då, kan 
påverkas av oss, så kunna vi ej ett 
ögonblick tveka att göra för den 
vad vi hunna. Såvida vi ej äro födda 
för tidigt i mänsklig gestalt. Jag 
tror att i utvecklandet och uppodlan
det av medkänsla ha kvinnorna sitt 
förnämsta utvecklingsfält. De till
föra det sociala maskineriet den olja 
som gör att det arbetar mjukt och 
med mindre slitning. Det finns in
tet säkrare sätt att få avlyssna sfä
rernas harmoni och bringa den inom 
vår jords hörhåll än att i livets alla 
förhållanden, även dagens och stun
dens obetydligaste, följa vägen för 
det minsta motståndet. Och då kan 
jag vara fullt uppriktig och ärlig 
utan att vara simpel och sårande." 

A. R—n. 

Brand-  och  Liv försäkr ings -Akt iebo lage t  

& S V E A  
G ö t e b o r g .  

F5r KONFIRMATIONEN 
Psalmböcker, Biblar 
o c h  T e s t a m e n t e n  

i alla storlekar ocli prislägen 

I PILOS BOKHANDEL, Östra Hamngatan 
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Under generalrepet... 

PARLOR 

JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

JC.7hvdßKsan 
v.. 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Hon: — Hur tyckte du egentligen 
att den unga flickan såg ut? 

Han: — Hon hade ett mycket 
själfullt utseende. 

Hon: — Precis min åsikt! Jag 
tyckte inte häller, att hon såg det 
minsta ut. 

— Jag har varit min mans hu
stru. 

Det är mångjubilarens maka, fru 
Concordia Selander vid Nya Teatern 
som talar. Hon ser ut som en älsk
lig "mère noble" där hon sitter i 
solljuset framför mig med det grå
nande håret vackert slätkammat över 
sitt fina, livfulla ansikte, besjälat 
av ett par djupa, milda ögon, som 
lysa av godhet och intelligens. 

Och var och en som känner Nya 
Teaterns i dagarna jubilerande di-
rekförspar vet att det ligger ett livs
innehåll i hennes ord. Fru Selan
der har verkligen i ordets allra vack
raste och mest fulltoniga bemärkelse 
varit sin mans hustru. Men vad 
man måhända icke vet är att även 
hon samtidigt med Nya Teaterns öv
riga jubileer i år kan fira sitt 50-
årsjubileum i. Thalias tjänst. 

Det låter otroligt. Men fru Se
lander började sin teaterbana mycket 
tidigt. Redan vid 12 års ålder gjor
de hon sina' första lärospån vid ba
letten å K. Teatern. Hennes ur
sprungliga mening var att gå in vid 
Operan, där hon redan som elev ut
förde bl. a. Marthas parti i Faust. 
Men hon var alltid så förfärligt rädd 
då hon skulle gå in och sjunga. Den
na rädsla lyckades hon aldrig helt 
övervinna. Vid ett besök i huvudsta
den fäste sig teaterdirektör Lorenz 
Lundgren vid den då 22-åriga skå
despelerskans stora dramatiska ta
lang och erbjöd henne engagemang 

i Göteborg. Från denna tid har fru 
Selander tillhört talscenen. Debu
ten skedde i enaktaren Vita Nejli
kan, där hon gjorde en liten ytterligt 
förnäm markis — en rolig och trev
lig roll. 

Hon strålar upp då hon talar om 
gamla teatertider. 

— Vilken andakt över teatern 
förr! säger hon. Jag minns, när jag 
första gången som liten flicka kom 
in på Operan, hur jag var fylld av 
vördnad för skådespelarna. De syn
tes mig så stora och märkliga att jag 
under pauserna visst inte vågade 
nalkas dem eller ens vara i deras 
närhet utan jag gick i stället ut i 
en kall förstuga och satte mig att 
vänta. Och märkliga voro också 
många av dem. Det var en glanstid 
för teatern. Och som man gick upp i 
sitt arbete, sin konst, och hur roligt 
allt var! Det är ju roligt nu också, 
tillägger hon, fastän tiderna äro 
helt annorlunda och bekymmersam
mare. Men publiken är alltjämt för
tjusande och det är den bästa, ersätt
ningen. 

Vid Lundgrenska sällskapet gjor
de fru Selander bekantskap med sin 
nuvarande make, vilken redan två 
år efter deras förening, alltså för i 
dagarna 35 år sedan, blev sin egen 
teaterdirektör. Det Selanderska 
sällskapets framgångsrika turnéer 
genom Sverige leva ännu i friskt 
minne. Överallt där det gasterat 
hälsades det uppriktigt välkommet 

A K T I E B O L A G E T  
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100 avdelningskontor i västra och östra Sverige 

Grundad år 1848 
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Emottager penningar à sparkasse-, kapital- och depositionsräknin 
gällande ränta. g "" ^stj 

Utlämnar hemsparbössor. 
Bankens notarlatavdelning förvaltar föreningars och kassors m d 

förmögenheter samt testaments- och förmyndaremedel. 6 ' enskil<h, 
Obligations- och fondavdelningar. 
Fullständig bankrörelse i övrigt. 

i olika sorters modeller 
och kvalitéer köper ni 
alltid billigast hos 
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H A L L  K O K K Ä R L E N  R E N A .  

Nödvändigheten av att hålla alla kokkärl fullkomligt 
rena behöver ej betonas, men man måste använda det 
rätta skurmedlet. 

Allt fett jämte matrester måste borttagas, och det bästa 
medlet för detta ändamål är V1M. 

VIM förvandlar det tråkiga arbetet med diskningen till ett 
nöje därigenom att det mycket lätt borttager smuts och fett. 

VIM rengör och polerar alla slags kokkärl, lervaror, 
metaller, knivar, gafflar och skedar. 

Använd alltid VIM på en fuktig duk. 

Sunlight Sàptvâl Aktiebolag, Göteborg. 

igen. Det hade en gång för alla 
vunnit den teaterälskande och in
siktsfulla publiken för sig. 

—• Älsklingsroller? fortsätta vi 
efter denna lilla utvikning från in
tervjun, samtalet. — Det kan jag 
genast säga. Min allra käraste roll 
.är fru Jensen i Familjen Jensen. 
Den skulle jag kunna spela när som' 
helst och hur mycket som helst. Dess
utom Gina Ekdahl i Vildanden. Den 
spelade jag första gången i Finland 
mot Albert Ranft, som var en ut
märkt Hjalmar Ekdahl. Många an
dra roller vore att nämna, men det 
får vara nog med dessa. Ett minne 
för livet var att spela mot Knut 
Almlöf under hans sista turné och 
uppträdande som skedde i Eskilstu
na. A7ilken skådespelare! Man 
glömmer honom aldrig. 

Samtalet har nu åter kommit in 
på gamla teatertider och skildringen 
flödar av liv, 'humor och lustiga 
anekdoter. 

Fru Selander är i detta ögonblick 
20 år. Ett halvsekel i Thalias tjänst 
har ingenting förmått mot hennes 
äkta. livfulla renässansnatur. Det 
är en sådan vitalitet vårt konstnär
liga liv behöver. Det är en sådan 
livssyn som gör konsten glad och 
förnyande. Och den missionen har 
Nya Teatern fyllt. På natur och 
liv — på tårar och skratt ur livets 
•egen källa har den bjudit. En ena
stående god anda har även rått inom 
dess murar. Alla dess medlemmar 
lia varit som - medlemmar i en stor 
familj, som alla strävat mot samma 
mål. Man förstår bättre hur detta 
varit möjligt, när man vet vad herr 
och fru Selander under sin mång
åriga teaterverksamhet satsat icke 
blott av konstnärlig ambition utar 
även av mänskligt intresse och för
ståelse för sin ensemble. 

Mången gör ej heller deras gär
ning efter att under 15 år hålla en 
stående teater uppe i Göteborg. Sta
den 'har i dagarna blivit i tillfälle 
att vid jubileet visa teaterns ledning 
sin varma erkänsla genom ovations-
artade hyllningar. Den manliga 
pressen har bugat för direktör Se
lander. Kvinnornas Tidning vill 
förena sig i hyllningen genom att 
bringa ett uppriktigt tack även till 

BLOMSTER-
hälsningar 
över hela jorden. H K 

Beställningar a blommor omb^r,,- , 
nadsfritt under garanti för ® Jes kost-
utförande å alla platser av msoi'Ssfnllt 

Vasa Blomsterhandp] 
GUSTAF EKMAN * 

Telefon 43M .0365. Telegr. yas 

Medlem av Föreningen för 
stallningsförmedling samt de inte™ r> 
nella organisationenia Ï T 1) i TT 
samt B-V. i Tyskland, GOQD medle^' 

Begär alltid 

Kobhs 
Thé 

MERKURTVÅLEH 
är oöverträffad för tvätt af fi-
nare tyger med ömtåliga färger, 

Handarbetsaffär 
i västknststad överlåtes, lielst genast, pi 
förmånliga villkor. Svar ställes till "Hand-
arbetsaffär, Mars", Kvinnornas Tidning, 
Vallgatan 27, Göteborg. 

« 

Telefon 14361 

Rekommenderas. 
KRANSAR, BUKETTER & KIST= 

DEKORATIONER till alla prislägen 

Magasinsgat. 11, Hörnet av KnngEg. 

fru Selander, som förutom sin mans 
hustru också varit teaterns främsta 
kvinnliga kraft, som med sitt sanna 
och säkra återgivande av kvinnoty
per direkt ur livet erövrat ett mjc 
ket stort rum i publikens hjärta. 

Ceater. 

Jstya Ceatern. 

"6urU." 

När ridån vid Nya Teate"f j 
bileums föreställning den 2 aPrl J> ^ 
upp, skedde det inför en ft"11«"*', 
long, över vilken en tydligt 
bar stämning av fest vilade-

jubilaren direktör ®elander
?

0°'(,eneI) 

Selander gjorde sin entré p<* 
mottogos de av brusande app 

vilka tillsammans med ^en " 
blommar som funno sin v ^ 

rampe„, v„™, 
känslor av av sympati och ^ 

het gent emot dem båda 
vär(jefull 

de givit sin stad av g > Vl ^ 
ock högt syftande teaterkon^ 
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I Gummi-Byxor 
för småbarn 

mycket praktiska, ut
förda av finaste para
gummi, luktfria, kun
na tvättas, mycket 
hållbara. 

Pris kr. 2,00—3,50. 

m Magasin för nyheter 

1 och specialiteter 

ENGELSKA 
Sanitetsartiklar 

för dam®r 

Bindor, Bälten 
Sanitär Benkläder 

Förkläden 

etc., etc. 

Begär specialkatalog-

Till landsorten mot postförskott + Por 

v. Hamngata" 

f i ö t e b ° r §  

Offentliga 
nöjen. 

S t o r a  
T e a t e r n  

^ ,1 i 30 Billighetsmatiné : s8ndag Radaren. 

näat sista gången och måndag 

£'• 8 ° kl> g för sista gången : 

BOHÊME. 

Tisda« 
kI 7 30 till firande av Oscar Tex-
. ' 00 årsdag gives som recett 

torm» 
TIGGARSTUDENTEN. 

f j y a  T e a t e r n .  
Varje afton kl. 8 : 

Gurli. 

XIÏÏaTêatern. 
Lördag och söndag kl. 7 och 9 : 

Övriga dagar kl. 8 : 

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

HEMSLAVINNOR. 

alla veta 
att man köper Bästa. 

Handskar 
uti 

ninoiu liDlskfalrik. 
Hvitfeldtsplatsen 9 

föreställningens slut antog hyllnin
gen en ovationsartad karaktär med 
otaliga inkallningar och leverop. 

iven med hänsyn till den upp
lärda pjäsen, lustspelet "Gurli", var 
.aftonen lyckosam. Publiken var 
hjärtligt road av pjäsens innehåll och 
förtjust över det på så gott som alla 
händer utmärkta spelet. Aftonens 
förnämsta prestation, mästerligt ut
mejslad i varje detalj, var direktör 
Selanders "greve Skytt". 

Läkaren efter en grundlig under
sökning:—; Gumman har en stygg 
magsyra. Gumman har druckit för 
mycket kaffe. Kom nu ihåg, inte en 
enda kopp på en månads tid. — Vad 
för något, går gumman utan att be
tala för ordinationen???! 

Gumman: — Ja, se jag tänker inte 
begagna den! 

Kyy rAPis3ER?sv«2 
DETALJ ö. Hamng. SI. 1 tr. 

IN1AB5 
Handarbeten och 

Material 
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Prima svart  

kläde med 
applikationer 
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rad Svenskt 
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ning. Fodrad 
Finnes i  svart ,  
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Svenskt fab 
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YHETER 

VÅREN 
inkomma nu varje dag och kunna vi särskilt 

rekommendera våra stilfulla modeller i de så 

populära långa kapporna. Dessa äro tillverkade 

i prima tyger och priserna äro i förhållande 

till kvaliteer och utseende särskilt förmånliga. 

Ku,nçfyga tctn 57-

Underverket 
Det var så igen! 
Fruarna veta, vad jag menar. 
Återigen satt den ena typen efter 

den andra i min mottagningsstol — 
och jag på förhörsstolen framför. — 
Flur stor är lönen? — Är det ordnad 
ledighet? — Hjälp till tvätt och stor
rengöring? — Semester om somma
ren? — Dammsugare? — Eget ram? 
— Mycket främmande? — Två eller 
tre mål om dagen? 

Jag kände mig på ett egendomligt 
sätt förenklad, reducerad till noll och 
intet värde. Jag förstod att jag för 
att behaga dem borde ha svarat: Ni 
får vad ni begär, ledigt när ni vill 
och efter behag disponera hela vå

ningen. Tvätt och storrengöring 
skall jag själv åtaga mig och för er 
skull gärna avstå från både främ
mande och mer än ett mål pr dag. 

Men jag kom mig icke för. Jag 
lät hellre den ena utomordentliga ka
paciteten efter den andra gå och nya 
komma. 

Och slutligen kom där en. En som 
sade, att hon gärna ville ha en plats, 
ty hon behövde försörja sig, och att 
hon skulle göra så gott hon kunde. 
Hon var icke utlärd på något sätt och 
kunde därför icke - uppställa några 
höga fordringar, men var tacksam 
att få vad hennes arbete ansågs värt. 

Jag trodde jag skulle mista öro
nen. Där satt en människa och ta
lade om vad hon kunde och icke kun
de, precis som om det hört till saken! 
— Varför frågade hon icke i stället 
om det enda viktiga, nämligen om 

Stora 

Vår=Realisation 
på g-år xi ii, varvid stora utran

gerade varupartier bortsäljas ofantligt 

billigt i betraktande av de uteslutande 

prima kvalitéer varom här är frågan. 

10 % kassarabatt å alla övriga varor, förutom standardartikl. 
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TYGER 

Förutom gängse kvalitéer i 

KLÄDEN, CHEVIOT, COVER COAT 

GABARDIN, MAI LASSÉ, TRICOTIN 

m. fl., finna Damerna i vår Herravdeln. 

utsökt vackra mönster och kvalitéer för 

Promenad-Dräkten 

Under pågående 

V å ruts älj ning 
REALISERAS 

hela förra säsonglagret. 

Se vårt Specialfönster! 
KUNGSTORGET 

Tel. 112 40. 

vad jag kunde prestera i ledighet, lön, 
vänlighet, eget rum m. m.? 

Förkrossad av denna oväntade 
vändning såg jag på hennes betyg. 
Det var vackert och skrivet med hjär
tat. Platsen hade hon blivit fri ifrån 
genom 'familjens "ändrade förhållan
den". .Tag betraktade henne själv. 
Hon såg rar och enkel ut och det satt 
en tanke och lyste i ögonen. 

En — två — tre minuters betän
kande, och jag slog till. På vinst 
och förlust. Utan hopp, ty detta ha
de erfarenheten berövat mig, men 
också utan fruktan, ty jag visste att 
allt kunde få ett slut. 

Men sällan har jag varit i större 
spänning än inför första dagen. Man 
kunde knappast ha nalkats Tutan-
khamens grav med större undran än 
jag denna morgon mitt frukostbord. 

Där stod allt — på slaget. Pryd
ligt, fint, välsmakande. Havregryns
gröten kemiskt ren från alla främ
mande ämnen, mjölken söt, kaffet 
klart och lagom starkt — kniv till 
smöret — salt till ägget! Jag nä
stan grät av rörelse. 

Middagen kom. På slaget samma 
syn, samma ordning. Samma om
tanke i detalj. Hotchpotchen var 
härlig och risgrynskakan ljuvlig. 

Efter middagen blev det oroande 
tyst. Intet slammer,'intet ljud. Jag 
gick. ut i köket, beredd på allt. Mid
dagsdisken stod redan klar, kastrul
lerna skinande på hyllan över spi
sen, och vid bordet satt en flitig va
relse och stoppade strumpor. 

Hon måtte arbeta som en ande! Jag 
gick in och såg mig litet omkring. 
Rent, dammat överallt. Krukväx
terna vattnade, friskt vatten på tul
paner och björklöv, galoscherna av
torkade, speglarna klara som som
marsjöar. 

Några dagar ha nu gått. Allt fort
sätter som det börjat. Jag har änt
ligen i mitt tyranniserade hus fått en 
vänlig, artig, av sitt arbete intresse
rad människa, som hälsar och svarar, 
är vaken om dagarna och sover om 
nätterna. Jag hör aldrig det förarg
liga pratet om ordningar och förmå
ner på "de andra ställena" och får 
icke ruttna ägg emot mig, när jag 
kommer ut i köket. 

Jag vet inte om hon är ett under
verk. Men i min praktik är hon åt
minstone det stora lysande undanta
get. Vore alla som hon skulle någon 
tjänarinnefråga. aldrig existera — en
dast ett och annat problem, som med 
litet god ömsesidig vilja lätt skulle 
kunna lösas. 

Ragna Peters. 

En talang bildas i det stilla, en 
karaktär i världens storm. 

J. W. von Goethe. 

i såväl 

• Herr=, Dam= & S 
• Barn= • 

! SKODON I 
• 

inkomma dagligen. 

1 A. B. Herkules Skodon ! 
• • 
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3(nsäitilarites spalt 

fattiga mödrar. 

Skulle Redaktören av Kvinnornas 
Tidning vilja lämna plats åt ett in
lägg i en av dagens för oss kvinnor 
brännande fråga, som är i fara att 
släckas av den makt Goethe säger är 
oemotståndlig, så vore jag mycket 
tacksam? 

När denna makt får säte och stäm
ma i ett riksdagsutskott, så vet man 
utgången av den fråga som skall be
handlas, den var naturligtvis obe
tydlig i jämförelse med andra, exem
pelvis tandvården, på vilken offras 
så mycket intresse, så stor omsorg och 
ömhet, så många tal och åmar av 
trycksvärta i dagspressen. Denna 
motion, väckt av fru Agda östlund, 
rörde bara vården om fattiga möd
rar och barn. Utskottet insåg ock
så genast dess ringa vikt, ett sådant 
överflöd vi här i landet ha på den 
mindervärdiga varan. 

Det enda som kan ursäkta ut
skottsledamöterna är deras obekant
skap med förhållandena i de fattiga 
hemmen. Och jag önskar att de 
samt och synnerligen varit med mig 
vid ett besök häromdagen i ett ar
betarhem på landet, där mor födde 
sitt nionde barn. Andra dagen efter 
barnets födelse hade hon måst stiga 
upp, när hennes man kom bärande 
hem den äldsta gossen, 13 år, som 
vid arbetet blivit sparkad av en häst 
och behövde ögonblicklig skötsel och 
vårdande tillsyn. Vad vård fick 
hon så själv? Jo, vanvård, så att 
hon ådrog sig blodpropp, vilken blev 
orsaken till hennes död efter kort 
tid. Även det nyfödda barnet dog. 
Samhället, representerat av männen, 
resonerar som bonden, då han förlo
rade sin hustru: "Det var väl det 
inte tog i båset". 

Det ser ut som om den sittande 
riksdagen skulle komma att ge kvin
norna hårda läxor. Måtte de väcka 
till eftertanke. 

Bara, en Mor. 

i 

'iberslöjat^ 
R O M A N  

ett» 

I l s e  L c s k i e n .  

Auktoriserad översättning 
av ^'a!inhild Lindberg. 

Man ' ~ 
Börjad( 

av^a,Ja,(le tydligen ett möte. 
fallit ^isabeth redan känna sig 
Va<i (U^ ^on ^ös^e sig efter 
kilot ho

ty<:ktes honom . . . 
çtt ^'häventyrs redan med 

^ ytt tand? 

kunc^e längre upp-
ålagt s] n självbehärskning han 
Svata 

<"er beslutet att icke för-

^0lûQia Elisabeth söka 
Han viji ^'arhet på egen hand, 

e eJ förlora henne! Han 

visste sig vara utan skuld gentemot 
henne — med det förflutna kunde 
och måste hon förlika sig. Hon finge 
ej gå förlorad. Han skulle veta att 
skydda henne. 

Under det att dessa tankar jagade 
genom hans huvud, stirrade han oav
brutet på notbladen, isom Grün vän
de framför honom, och tycktes höra 
på dennes då och då uttalade an
märkningar, tills Grün, då han ej fick 
något svar på en fråga, vände litet 
på huvudet och forskande såg upp i 
den yngre mannens ansikte. 

Då lyste Henrys ögon emot hans 
med. en sådan eld, att han aldrig sett 
något liknande förr; van der Borgks 
läppar voro så hårt sammanpressade, 
att de tycktes vara icke röda utan 
vita, och handen, som släppt häftet 
och vilade på bordet, knöts allt har-
dare samman. Grün vände icke bort 
sin blick utan lät den, med en fråga 
i de kloka ögonen, stadigt vila på 
vännen och återkallade honom däri

genom till besinning. 

— Ja, Grün, sade van der Borgk, 
och hans artiga leende löste de till
slutna läpparna, ni får förlåta mig, 

men jag hörde inte alls på vad ni 
sade . . . jag tänkte på . . . 

— Alltså låta vi det vara, sade mu
sikern förstämd och .slog igen noter
na. Då lade Henry handen på hans 
kraftfulla, något böjda rygg och sa
de sakta, i det han böjde sig ner: 
. . . på min fru, Grün, och det förlå
ter ni mig väl? 

— Så, så . . . ja, ja! och därefter 
slog Grün på nytt upp häftet och 
ropade till Elisabeth: 

—- Här, fru van der Borgk, här är 
något för er, och då hon genast reste 
sig upp och gick bort till honom, 
fortsatte han: 

— Då vi härnäst spela till
sammans, ser ni det här, dessa 
trioler och oktaver, då får ni att 
göra . . . här . . . och han trummade 
med de tjocka fingrarna på det ski
nande papperet och fördjupade sig 
därefter i ett längre samtal med hen
ne om det nya verkets förtjänster och 
svagheter. 

Van der Borgk tog sig en kopp te 
ur den sjudande samovaren på sido
bordet och satte sig bredvid Fiedler 
men sade ingenting. 

— Jag vill gärna visa din fru ett 

par barocksaker här i. staden. Följer 
du med? 

— När ska' det bli? 
— Om lördag förmiddag, om väd

ret är vackert. 
— Kan jag tyvärr inte. 
— Det var synd, van der Borgk; 

de kallade varandra inte längre för 
de gamla namnen från skolan, men 
vi kunna ju ändra tiden, om du vill 
tala med din fru om saken. 

— Nej, Fiedler, tack skall du ha! 
Jag har huvudet så fullt för närva
rande, och dessutom . . . du vet ju : 
three is no company. 

— Det förstår jag tyvärr inte, och 
Fiedler såg skarpt på sin värd; to
nen, i vilken han sade detta sista, 
tyckte han ej om. 

— Inte, skrattade Henry, trots di
na engelska valser och Elisabeths an
strängningar. 

— Vi ska sluta i morgon. 
— Jag gratulerar. 
— Och så blir vandringen genom 

staden och till Marienfriedhof på 
visst sätt avslutningen. Alltså kom
mer du inte med? 

Henry skakade på huvudet. 
— Men om vi uppskjuta det? ... 

Henry lyfte långsamt blicken och 
såg på Fiedler. 

— Nej! 
Under en sekund vilade deras ögon 

i varandras. Därefter rörde van der 
Borgk lugnt om i sin kopp. Fiedler 
reste sig för att också hämta sig en. 
Så snart Elisabeth märkte det, gjor
de hon i ordning en kopp med grädde 
och socker, så som han brukade vilja 
ha dét, och räckte honom småbrödet. 
Och Henry tänkte: Alltså om lördag 
skall det avgöras. Och Fiedler: Han 
vet det, jag har gjort det tillräckligt 
tydligt för honom, han låter det ske! 
Han kände sig befriad från allt slags 
förhatligt hemlighetsmakeri, fri att 
denna morgon få en avslutning på det 
som låg honom så tungt på hjärtat. 

Och då Elisabeth kom fram till 
honom med koppen i hand, hängde 
hans ögon fast vid henne med ett så 
vekt och på samma gång så lidelse
fullt uttryck, att hon blev både för
vånad och förskräckt, hon visste 
knappt varför. Naturligtvis hade 
hon märkt Fiedlers vänliga känslor 
gentemot henne, men blott betraktat 
dem som yttringar av den vördnad 
och hyllning som husets ogifta vän

ner vanligen bruka bringa den unga 
värdinnan. 

Moderns gamla vänner där hemma 
hade allt från hennes barndom om
huldat henne med gammaldags ga
lanten, vilket hon upptagit mied nöje. 
Nu då hon var föremål för Fiedlers 
hyllning, hade hon alldeles förbisett, 
att han var ung, kraftig och fordran
de, och att det hela hade en annan 
innebörd för honom än vad det haft 
för de stillsamma gamla barndoms
vännerna. 

Hon blev stående lätt förvirrad och 
rodnande under hans blick. Henry 
märkte det och skeden slamrade mot 
hans kopp. Då vände Elisabeth sig 
också till honom: 

— En kopp till? 
— Merci, madame, jag har fått 

nog. Till hans stora överraskning 
satte hon sig bredvid honom i soffan. 
En flik av hennes lätta klädning kom 
därvid att hänga över hans knä ett 
ögonblick. Hon märkte det ej genast. 
Han rörde sig inte förrän hon själv 
observerade förhållandet. 

— Förlåt, och hon drog snabbt till 
sig det mjuka tyget. Han vände sig 
mot henne, och även under hans blick 
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JYTiddagen 
— Charles Trehearne, skriver Pe

ter Traill i "Outlook" i en berättelse 
för vilken det modärna engelska äk
tenskapet utgör ämnet, stod försjun
ken i tankar framför ett oljeporträtt 
åv hustrun, vilket hängde över den 
öppna spiseln i hans arbetsrum, nå
got som han egentligen icke hade rät
tighet att göra, eftersom han dagen 
förut pr telefon lovat henne att pac
ka ned det och skicka det till henne. 

Det var nu nära ett år sedan han 
och Juno lämnade varandra. 

Och så en kväll blev han rädd för 
ensamheten. Alla hans vänner, man
liga och kvinnliga, tycktes hava gri
pits av samma rädsla, ty alla hade 
de träffat avtal med andra för kväl
len och kunde icke komma till ho
nom. Vilken belägenhet! En hel 
värld av människor men icke en en
da för honom! 

Han korsade rummet med otåliga 
steg, försökande att finna en lösning 
på problemet. Under det att lian, 
ursinnig, vandrade omkring, föll 
hans blick på porträttet. Han gick 
närmare intill det och granskade det 
noga. Plötsligt slog honom en tan
ke — han skulle dinera med sin hu
strus porträtt! 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

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. 
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H A V R E G R Y N  
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S Besök vår utställning ! 

Carl Johnsson I 
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Han fann denna lösning utmärkt 
på alla sätt. Han skulle icke plågas 
av hennes tillgjordhet, som alltid 
irriterat honom, och inte häller skulle 
han tvingas in i ett trivialt samspråk, 
men icke desto mindre skulle han ha 
en känsla av att där var någon, som 
räddade honom undan den ensam
hetskänsla han fruktade så intensivt. 

Han steg försiktigt upp på en 
stol, lyfte ner porträttet från dess 
krok, bar in det i matsalen och ställde 
det mot ryggstödet i stolen mitt emot 
sin egen vid matbordet. Framför 
stolen stod ett kuvert omgivet av 
blänkande silver och vinglas, avsett 
för någon av de vänner vilkas säll
skap för aftonen han förgäves sökt. 

Charles Trehearne intog sin mid
dag under det bästa humör. Han 
var förtjust över sitt påhitt — han 
skrattade muntert åt porträttet, pe
kade skämtsamt med kniven på det 
och upphov sin röst: 

— Na, Juno, hur står det till med 
dig? Det här är ju alldeles som förr 
i världen, endast med den skillnaden 
att jag inte behöver frukta att bli 
avbruten. (Naturligtvis hade det all
tid varit han som lett konversatio
nen.) 

— Om jag hade kunnat tänka mig, 
att en vacker kvinnas porträtt kun
nat vara ett så trevligt sällskap, till-
lade han, skulle det aldrig fallit mig 
in att gifta mig med dig — kvinnor 
äro skapade för att se på — därut
över äro de inte värda något besvär. 

Han lyfte glaset. 

—• Din skål, Juno, och tack för 
angenämt sällskap. 

Just i det ögonblick han höjde gla
set öppnades dörren bakom honom. 

— Det är bra, Blake, sade han i 
nedlåtande ton, jag är just färdig 
och går nu på teatern. Det var sant. 
Packa ner den här tavlan i morgon 
— den har gjort sin tjänst. 

Och han skrattade lätt, men från 
dörren bakom hörde han ingenting 
annat än ett ljud som av ett häftigt 
andetag. 

Trehearne vände sig brådskande 
om och såg framför sig sin hustru. 

— Du, Juno! Hur har du kunnat 
komma in? frågade han obehagligt 
berörd. 

Juno log. 

— Med hjälp av min patentnyc
kel. Jag kom just för att hämta 
mitt porträtt — jag trodde, att du 
kanske glömt — 

Trehearne vände sig skuldmedve
tet mot porträttet i stolen . 

-— Jag har just gjort det i ordning 
för nedpackningen — det är utom
ordentligt likt. 

Den sista anmärkningen kom i nå
got lam ton. Juno svarade ingen
ting, men närmade sig honom. 
.— Varför står det i stolen? frå

gade hon sakta. Det brukade ju 
hänga i ditt arbetsrum. 

Trehearne fann saken lustig. 
— Jag tog ner det för att se på 

det ett slag, innan jag skickade bort 
det, sade han muntert. 

— Folk tar inte ner porträtt så 
här på kvällen, Charles, för en sådan 
orsaks skull. Morgonen skulle ha 
varit den rätta tiden, svarade hon 
och betraktade honom nyfiket. 

Trehearne skulle svara, men hon 
förekom honom. 

— Du var för stolt för att be mig 
komma tillbaka till dig och därför 
slösade du dina tankar på mitt por
trätt. 

Du misstar dig fullständigt, sade 
Trehearne i tvär ton." Jag tog ner 
porträttet därför att det hände sig 
så att jag var ensam, och jag tänkte, 
att det skulle hålla mig sällskap — 
så att säga — 

Juno skakade sitt huvud tvivlan
de — sanningen förefaller så sällan 
sann. 

Hon smög sig bakom honom och 
lade händerna på hans axlar, och 
då han försökte resa sig, slöto de 
sig kring hans hals. 

— Jag visste inte, Charles, sade 
hon milt, att du höll så innerligt av 
mig. 

En kort men vältalig tystnad 
följde. 

— Att mitt porträtt betydde så 
mycket för dig, fortsatte hon. Var-
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för har du varit så stolt? Varför har 
du inte bett mig komma tillbaka? 
Jag har för länge sedan förlåtit dig. 
Och jag har varit så ensam —• och 
du — du måste ha känt dig övergi
ven utan mig. 

Trehearne försökte få in ett ord —• 
— Nej, du behöver inte berätta 

det för mig, fortfor hon. Jag vill 
skona din stolthet och självkänsla 

- jag tror på din ånger, Charles, 
älskade! Du får behålla porträttet 
och du får också tillbaka originalet. 
Och hennes läppar sökte hans och 
han måste besvara hennes kyss, vil
ket han nu ville det eller icke. 

Och eftersom han visste, att ingen, 
vare sig hon eller någon annan, 
skulle tro honom, så uppgav han tea
terbesöket, och hon stannade kvar, 
övertygad om att han älskade henne, 
ehuru han var för stolt för att er
känna det. Och Trehearne själv — 
ja, han kunde sanningsenligt försäk
ra, att han ickei höll av någon kvinna 
mera än henne. Han kunde ha sagt 
människa, ty han brydde sig icke om 
någon mer än sig .själv. 

Ehuru de fortfarande mycket li
tet se till varandra, finns det dock 
kvällar då de supera tillsammans 
hemma, Juno har blivit så lik sitt 

Vår-Nyhete 
i Klädningar,* Blusar, Jumpers och Prom 

inkomma dagligen. kjolar 
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porträtt, att Trehearne icke finner 
något att anmärka ens mot dessa 
kvällar. Hon å sin sida nöjer sig 
med att småle — allt talar ju för, 
att han icke bryr sig om någon an
nan. Genom att på detta sätt bo un
der samma tak ha de blivit mycket 
regelrätta och mycket vanliga så att 
ingen har roligt åt dem, och detta 
innebär under alla förhållanden en 
stor tillfredsställelse för Juno. 

(Publik Opinion). 
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från fmnno världen. 

De kinesiska tidningarna berätta, 
att de europeiska och amerikanska 
damerna i fråga om .moderna nu änt
ligen hunnit dit där kinesiskorna 
stodo för ett par tusen år sedan — 
de bära sköldpaddinfattade glasögon, 
gå på högklackade skodon, måla sina 
äppar och det övriga ansiktet samt 

spela Mah Jong. 

Prisbelönta Fruktkonserver i sockerlaq 

Hallon, Moreller, Klarbär, 

#80E^rtlN5TAnWLET_ 

15. 4; de årg. 

skall, för att kunnas 
tvättas om ock om igen 
och ändock se fräsch ut. 

tvättas med 

Gummans 
FLINGOR 

faHltlir ».-B. EIEROTH 8 Cl, Boteborj. 

KVITTERAS. 

Ben medelålders fru A.: — Den 
här schalen har jag kvar från min 
konfirmation. 

Fru B.: — A, kära, så gammal 
den måtte vara! Då är den ju rik
tigt antik. 

Fru B. (om en stund): — Du såg 
visst aldrig min syster. Hon var 
blond och en riktig skönhet. 

Fru A.: — Tänk, att systrar kun
na vara så olika! 

Lakan och. örngott sys \ " " " w. 
Omsorgsfullt arbete. 

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

S O M N A D :  
på beställning. 

Alla som köpa .. 

S P I S B R Ö D  
från o 

Göteborgs Angbageri 
säga att det är 

1 ,, 5 
Plommon, Päron, Äpplen i sockerlag i 
burkar à kr. 1:50. varje burk avsedd för 
Bpersoner. Hallonsylt,Jordgubbsylt, Apel
sinmarmelad à kr. 1:75 pr burk, 4 burkar 
fraktfritt. Expedieras mot efterkrav från 

Hjalmar Landins Fruktkonservfabrik, 
Mosâs 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata priser. 
Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. Allm. tel. 24241. 

BREVLÅDA. 
8. K. Vi måste tyvärr avböj, 

Fru S. II g. Vi tacka för vy 
ga intresset, men råd i fråga 0l> 

anpassning äro bortkastade „5 

Vi följa inga utstakade politiska J 
1er religiösa linjer utan skriva frfft 
och efter bästa förstånd och sam 
vete Det kan också behöva, nâg#0 

som handlar så i den oljes nogg5 
upprutade tidningsvärlden. Tro 

det har sin stora trevnad både fe 
dem som skriva och dem som läsa 

^ L. G., A. S., Elna W., Endast 1» 
år, Hemassistent, Omöjligt! Allt 
detta har dock sagts förut. Och 
detta måste gälla som giltigt skäl 
för avslag, även när det gäller i sig 
själva så förträffliga artiklar som 
dessa. 

En prövad man. Tro inte att kvin
norna äro fega.. Vi skola införa er 
ampra artikel, men vi anse att läse
kretsen samtidigt behöver ett mot-
gift för att överleva dess verknin
gar och hava därför satt oss i för
bindelse med en lyckliggjord man 
med andra åsikter. 

13 April 1924. 
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Av en hårt Ka« 
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steg rodnaden upp i hennes kinder, 
endast mycket starkare än nyss, och 
han visste ej, vad han skulle tänka. 

På lördag morgon sade Elisabeth 
till sin man: 

— I dag skall Fiedler visa mig ett 
par barocksaker i staden. Intresserar 
det dig? 

Han hade alltsedan torsdagskväl
len gått i stark spänning — skulle 
hon säga honom det eller ej? Han 
ville icke finna, småsinne och hemlig
hetsmakeri hos henne. 

Hennes öpepnhet kom honom att 
andas friare. 

— Det är mig omöjligt, sade han 
långsamt, åtminstone inte före tolv. 
När ska ni träffas? 

— Klockan tio. Vi skall först se 
på någonting på torget, därifrån gå 
vi till gamla rådhusgården och sedan 
till Mariakyrkan. 

— Om jag verkligen kan bli fär
dig, skall jag försöka träffa, er där? 

-— Skall vi vänta på dig? 
— På inga villkor, det är ju all

deles osäkert. Låt inte binda dig av 
det. 

I hennes ögon, vilka sett förvän
tansfullt på honom, kom en skugga. 

Hennes stämma lät mycket kylig, 
när hon svarade: 

— Då kommer du nog knappt att 
träffa oss. Och hon grep efter tid
ningen. Det flammade till i hans 
ögon: Önskade hon det? 

Så reste han sig med en kort häls
ning och gick till sitt arbete. Då 
han passerade portgången till Wies-
nerska huset, kom Franz' betjänt 
fram till honom. 

— Herr Wiesner är sjuk och låter 
bedja herr van der Borgk . . . 

—• Sjuk? Sedan när? 
—- Sedan i går. 
— Ligger han till sängs? 
—• Nej, han . . . det är nerverna. 
Henry gick upp för trappan till 

nedre våningen. 

— Har medicinalrådet Rien redan 
blivit efterskickad? 

— Nej, vi ville telefonera, men 
herr Wiesner vill det ju inté. Och 
då nådig frun rest bort, tänkte vi, 
att herr van der Borgk kanske 
kan . . . 

Henry såg skarpt på den unge 
synbarligen upprörde mannen. 

— Herr Wiesner har alltså inte 
låtit be mig komma? 

Den tilltalade rodnade och stam
made fram: 

— Nej, men jag tänkte . . . någon 
borde, tänkte jag . . . 

Däruppe höll husjungfrun dörrar
na öppna för honom. 

— Gott, jag skall gå och se till 
herr Wiesner. 

Då han kom in till Franz, låg den
ne utsträckt på den vita divanfällen 
och mumlade för sig själv. Då han 
hörde dörren öppnas, reste han sig 
till hälvten och skrek häftigt: Ni. 
skall lämna mig i fred, Jen,sch, i 
fred! . . . Ack, Henry! . . . och hans 
utvakade ögon sågo upp i Henrys an
sikte. 

Så sprang han plötsligt upp, räta
de sig framför kusinen, såg på ho
nom med gnistrande, fientliga blic
kar och skrek på nytt med hes, spruc
ken röst: — Du är också skuld till 
det, du också! Alla dessa uslingar 
ha förstört henne ... du också 
du! 

— Tänk på vad du säger, Franz! 
Fast och kraftig klingade den yng

re mannens stämma genom rummet, 
och hans klara ögon vilade på den 
utvakade och överretade kusinen. 

det! 
.Tag vill säga det, jag skall 

— Det skall du inte, Franz! 
Därefter gick han alldeles inpå ho

nom, drog ned Wiesners halvt upp-
lyftade arm och hjälpte den av svag
het vacklande mannen tillbaka till 
soffan. 

Här föll Wiesner ihop som en 
stackars sjukling och låg en stund 
som förlamad. Men snart hördes 
åter hans ivriga nervösa prat. 

— I går, då jag kom hem från 
kontoret,. . . brevet, jag visste det 
ju... borta! Med honom, med... 
h aha, ha! ... och att det alltid hade 
varit outhärdligt för henne att leva 
tillsammans med mig . . . outhärd
ligt! Alltid! Alla ha vämjelse för 
mig ... du också ! 

— Galenskaper! 
— Och jag själv mest, det är bäst 

jag gör . . . jag . .. 
— Galenskaper, Franz, lämna de 

där tankarna! När åt du sist egent
ligen? 

— Vet jag inte, vill inte ... 
— Då ska vi till att börja med äta 

frukost. 

Van der Borgk reste sig upp och 

ringde; Jenschs' förskräckta, bleka 
ansikte syntes i dörrspringan. 

— Har ni frukosten i ordning? 
— Allt står färdigt i matsalen. 
— Gott, kom då Franz, kom! och 

med stort tålamod fick han till sist 
den motspänstige att resa på sig. 

— Försök nu och var lugn, åtmin
stone inför betjänten; och han förde 
den stackars uttröttade mannen med 
sig till det synnerligen inbjudande 
frukostbordet. Sedan gjorde han 
tecken till betjänten att gå, hällde 
i det starka kaffet, gjorde i ordning 
Wiesners ägg och smörgåsar, allt på 
detta lugna, behändiga sätt, som var 
honom eget. Till en början satt 
Wiesner slö och slapp på sin stol, 
så drack han litet, började följa med 
ögonen Henrys förehavanden, däref
ter åt han litet grand, och plötsligt 
sade han tyst, men med sin naturliga 
röst: — Jag är så ledsen, Henry, 
och därvid runno två stora tårar ut
för hans bleka kinder och föllo ner 
på skinksmörgåsen i hans hand. 

— Ja, ja, mon ami, sade van der 
Borgk oöh försökte le, om jag inte 
kände dig så väl. . .; och för att leda 
in hans tankar på ett nytt spår fort

satte han: Så snart du nu kryat Pa 

dig, så följer du med mig till konto 

ret. (Forfe)^ 

Stor sortering av 

Konfirmationskappor 
i prislägen 

„ 1 9  

Ensamjungfrur, 
Hushållerskor, 
Kokerskor, 
Husjungfrur, 
Barnjungfrur, 
Barnhusor, 
Passflickor m. fl. 

erhålla goda och förmånliga, 
platser nu genast, eller den 
24 April genom 
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amper manlig kritik. 

provad ni an. 
Kvinnlig värnplikt. Av Dagmar Waldner, 
Nordiska kvinnofeomgressen i Heising-

Av E. B-
fors. 

Det reder sig 
ptt  samtal .  Av Polly. 
0et offentliga talandeflfcs konst. 

Serafine Défcchy. 
Historien om en sång. 
En rättad m tesuppfattning. 
Silverslöjan. .Roman av Ilse Leskieu. 

Av 

UtlandsKröniha 
i sammandrag. 

Veckans märkligaste händelse är 
sMeståriskommissionens offent
liggörande ;.av Ilawes-kom mi tténs ut
låtande rörande balanseringen av dem 
tyska budgeten, stabiliseringen, av 
vaktan och. skadestånds fullgörandet. 

Det är naturligtvis omöjligt att ge 
någon klar ®ch Mlstäxtdig samman
fattning av den omfångsrika kom-
mittérapporte» med Stjälp av de 
kotetyftkea *ääTUv, som Hittills 'läm
nats av telegrambyråerna. Av en om 
det vore möjligt, skulle man stå där 
ungefär lika klok som förratt. Endast 
yerkligt initierade kunna. bilda sig en 
föreställning om ; ften utarbetade pla

nens värde, dess gaiiomförbarhet och 
dess verkningar, om iden kororrier till 
utförande. Det råflar dock knappast 
tvivel om att utlåtanrdet innehåller 
<le hårdaste villkor, »an med utsikt 
''11 ett antagande kan -såga förelägga 
lyskland. Arad som Myntar det ,ty-
•5ia folket under åtminstone en 
mansålder framåt ka® ieOte bliva nå
got annat än slaveri., ett slaveri som 
«kulle varit otänkbart., m man icke 
först förrädiskt avväpnat denna sto
ra och tappra nation. Te de för-
svarslösa! 

Kommittéiitlåtandet är baserat på 
enhälliga beslut och den utarbetade 
fknen ett odelbart helt. Om den 

€ Sodtages i sin helhet eller om 
s genomförande förhalas, frånsä-

®er kommittén ansvaret för re-

ï-jn ovillkorlig förutsätt-
för planen är, att Tysklands 

jTOomiska 8jälvständighet återstäl-
, n&enting namnes dock om Ruhr-

li^Pationcns upphävande. Vidare 

banV aS uPPrättandét av en sedel-
r en reorganisation av riks-

n< införandet av 
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Valuta, en enhetlig 
samt ordnandet av skade-

siim S e''a^n^nSarne- Någon fixerad 

shuhT f0r Tysklands totala krigs-
%es an^Ves ^e' men det fram-
fcr ali '<lf detta beloPP bör en gång 

alla fastställas. 

*örklarar slutligen, att 

talnin 
ar^£a skadeståndsbe-

tyska^fT ^^nsynsfullt, att det 
gen0rri 

0 levnadsstandard 

"adsnj °Cm Pressas ner under lev-
Den

Van ' ententeländerna. 

Vmitf ,°ng
o

e^s^a pressen tillmäter 
HydelSeU^°°1^anC^ utomordentlig 
?rUnd f(- 'SdSoni utgörande en god 
lingar 

)r n:va skädeståndsförhand-

y^srJu\hansU tidninsa rna 
håHa, a^g tlU denna åsikt och fram-

en måste betraktas 
Den ^,,r Poincarés politik, 

"•ed stor 
A ^>ressen uttrycker sig 

viQst . at®rhallsamhet. Man ser en 
P anens förutsättning att 

lyskland skall göras ekonomiskt 
självständigt, men betvivlar att lan
det skal l kunna bära de stora årsut-
betalningarne. 

Den .ändra av skadestâïidskommis-
sionen tillsatta utredaiargskommit-
tén, som skulle efterforska det till 
utlandet flydda tyska kapitalet, an
slår detta till e:a åtta œiljarder guld-
mark. 

De italienska parlaments-valen ha
va '.tillfört Mussolini en dysande se
ger. Regeringspartiet, fascisterna, 
hava belagt 375 av parlamenteis 537 
plätser och förfogar sålunda över ab
solut majoritet. De fascistiska vab 
.listorna upptogo atom det egna par-s: 
tiets värdigaste representanter även 
anselda representanter för andra 
partier. Valutgången visar, .ätt Mus
solinis« stjärna lyser:med oförminskad 
glans. I den svemska pressen upp
fattar man nästan undantagslöst den 
Italienske diktatorn ironiskt, denne 
iman soun. dock rädåat sitt land un
dan de partistrider, vilka bragt det 
fill revwlutionens och undergångens 
rand, soan återupprättat dess stor-
maktsställning, i utomordentlig grad 
förbättrat dess finanser och som lyc
kat*. åstadkomma lugna, trygga, 
lyckliga samhällsförhållanden ! 

Den -engelske regeringschefen har 
trista dagar med svåra röstnederlag 
i underhuset. Det allvarligaste gäl
ler "vräkningfcbillen'', frågan dels 
om rä;tt för arbetslös ätt behålla för
hyrd -lägenhet även vid utebliven 
hyra, del« <om vem som skall vidkän
nas den därav uppstående förlusten 
eller kostnaden, hutsägaren, kommu
nen eller .sjaten. Högern stod i av
gjord opposition mot regeringen un
der det att liberalerna splittrade sig 
och röstade både för och emot billen. 

MacDonald har meddelat parla
mentet att regeringen icke har för 
avsikt att förlänga giltighetstiden 
för de på sin tid träffade skyddsåt
gärderna mot massinförseln av tyska 
industrivaror. Högerpressen be
tecknar det hela som "en gåva till 
Tyskland" alltså som något ont. 

Förhållandet mellan Rumänien och 
Ryssland har antagit en mycket 
spänd karaktär och ryktet talar t. o. 
m. om förestående krigiska förveck
lingar. Striden gäller Bessarabien. 
Detta land tillföll Ryssland på freds
kongressen i Berlin 1878. Ar 1918 
efter världskrigets slut, medan ännu 
alla förhållanden voro flytande pas
sade Rumänien på och lät isina trup
per marschera in i Bessarabien. En 
sammankallad bessarabisk national
församling godkände landets anslut
ning till Rumänien, varefter Eng
land och Frankrike gillade transak
tionen. Nu begär sovjetregeringen 
folkomröstning i Bessarabien för att 
utröna folkets egen vilja. Rumänien 
motsätter sig detta krav. 

Den tyska valrörelsen har tagit sin 
början. Det är det tysknationella 
partiet (yttersta högern) och det när
mast på dess vänstra sida stående 
folkpartiet (industriens parti) som 
först kastat sig ut i striden. Anta
gandet att riksdagsvalen skola giva 
en stark borgerlig majoritet synes 
icke längre så självklart efter de nu 
till bayerska lantdagen förrättade 
valen. De borgerliga partierna, som 
förut varit i majoritet, fingo därvid 
icke mer än halva antalet mandat. 
Denna utgång har med stort nöje 
noterats av franska pressen. 

Oram as gåva. 

förlorad klenod? 

En ung k'.»mna .grät inför en en
gelsk domsial. 

Domaren Törebrådde henne denna 
svaghet. 

— Kvinnor, sade han barskt, ha 
så lätt .för att gråta ;och ni har för
därvat er sak genom denna tåreflod. 

Men i silla fall — han frikände 
henne ! 

Denna episod har dryftats i de en
gelska tidningarna<och viskola åter
giva ett par uttalanden, /båda häm
tade ur Sunday Express. 

— Kvinnan har förlorat sitt äld
sta och bästa vapen mot mannen, 
skriver Jean Linnell. Tårarnes ty
ranni har fått ett slut. 

Akta män som hava suckafr under 
defc fuktiga herravälde, som leäde sin 
upprinnelse från deras hustrurs före
brående Ögon, »kola med glädje tiälsa 
den inför domstolen uttalade färka-
stelsedomen över k vinnota,rarne. Vil
ken man har icke fruktat anblicken 
av en kvinna i tårar? Vilken m® 
har icke mot bättre övertygelse givit 
vika för en bön ur tårfyllda ögon? 
Tårar hava betytt dårskap och över
dåd men också — missräkning. Det 
är få kvinnor, som kunna gråta vac
kert. Röd näsa och fördärvad hy är 
straffet för den som tar sin tillflykt 
till denna gamla kvinnokonst. Det 
skulle väc^a uppseende och förefalla 
nästan löjligt, om man såge tårar 
hos vår tids frigjorda kvinna — 
fullmyndig medborgare, väljare, val-
har till riksdagen, med rätt att ut
öva läkarepraktik, att uppträda som 
advokat, att inträda i hundratals yr
ken, som förr stått öppna endast för 
män. 

Alltså — kvinnorna böra torka si
na tårar och försöka finna andra me
del för att genomdriva sin vilja. Tå
rar passa absolut icke ihop med en 
tid, då pudervippan är så flitigt i 
verksamhet som nu. 

Denna imr Linneils godmodiga men 
mycket ytliga syn på saken äro an
tagligen de flesta människor böjda 
för att anlägga på problemet, imen 
det finns andra djupare synpunkter, 
vilka otvivelaktigt förtjäna en stunds 
övertänkande. 

— Jag är icke ense med den där 
domaren om att kvinnor ha lätt för 
att gråta, skriver James Douglas. De 
ha svårt för att gråta. Ett av livets 
sällsyntaste skådespel är en kvinna 
upplöst i tårar. Jag vädjar till alla 
män. Finns det någon bland mina 
läsare, som sanningsenligt kan på
stå att de kvinnor han har omkring 
sig plåga honom med sina tårar? 
Har er hustru lätt för att gråta? Er 
dotter? Er fästmö? Era fastrar 
och mostrar? Är det i stället icke 
så, att kvinnorna för länge sedan för
lorat den gudomliga och tillbedjans-
värda förmågan att gråta? Det finns 
tusentals imän, som aldrig sett en 
kvinna råka i en gråtparoxysm. Det 
är min uppriktiga tro, att många 
kvinnor dö utan att hava gjutit en 
enda tår. Niobes släkte är utdött! 

Vi hava snarare orsak att blygas 
än vara stolta över våra uttorkade 
tårkörtlar. I gångna tider var man 

icke rädd för att gråta. Shakespeare 
saltar sin poesi med tårar. Vi glöm
ma att under mänsklighetens alla 
hjälteåldrar voro tårar lika vanliga 
SOM leenden, och ätt starka män grä-
to lika hejdlöst scan svaga kvinnor. 
Icke .ens de store krigarne blygdes 
för sina tårar. 

Xiångt tidigare Sn kvinnorna för
lorade männen förmågan att gråta. 
Men nu hava kvinnorna förvärvat 
mäarnens känslolösa stoicism. Kan
hända finns det några gamla damer 
sona bevarat den eljes förgätna kon
sten att gråta, men deras antal för
minskas hastigt,, och snart skall man 
hava förgätit att denna kvinnotyp 
någonsin funnits. 

Det råder icke tvivel om att både 
skratt och tårar äro värdefulla ägo
delar för människosläktet. 

Antagligen förekom det sällan att 
grottmänniskan skrattade eller grät. 
Långsamt och mödosamt inhämtade 
människan under långa förhistoriska 
tidsåldrar konsten att skratta och 
gråta. Icke något djur på hela jor
den har förmått utveckla dessa båda 
underbara färdigheter. Lejon skratta 
icke och tigrar gråta icke. 

En tår är uttryck för en själens 
rörelse, och därför är oförmågan att 
gråta ett tecken på tillbakagång. Det 
betyder förståndets tyranni över 
fantasien, hjärnans över sinnesrörel
serna, eftertankens över känslorna. 
Den modärna kulturmänniskan har 
sänkt sig ned till rödskinnet, vars 
ideal var en kall känslolöshet för 
glädje och sorg. 

Det är måhända lönlöst att upp
mana människor att studera gråtan-
dets gudomliga gåva, ty det är så 
länge sedan den enskilt eller offent
ligt utövades. Men jag hoppas att 
några av våra yngre skådespelare 
skola visa oss tårarnes sublima rö
relse. Om någon av dem kunde 
snyfta, isom om hans hjärta ville 
brista, skulle han måhända kunna 
tina upp även ett fruset modärnt au
ditorium . En skådespelare som kun
de gråta något mindre solitt än gly-
cerintårar skulle kunna hjälpa oss 
att upptäcka att vi äga ett hjärta. 

Men tårarnes framtid vilar på 
kvinnorna. De och endast de kunna 
avvärja olyckan av en tårlös värld. 
Jag står bestört inför de modärna 
skolflickornas hårdhet. Man har 
lärt dem att frukta en tår som om 
den vore en förbrytelse. Under si
na första levnadsår kunna de i barn
kammarens skydd hava gråtit sig 
till sömns, men den allmänna me
ningen lär dem snart att förstå bätt
re och att bli så torra, som den goda 
tonen fordrar. 

Våra döttrar få ej mera gråta ut 
vid sina mödrars bröst. Kärlekens 
tårar daggbestänka icke längre ung
möns kinder. 

Jag vet att känslighet är omo-
därn både för hjältar och hjältin
nor. Våra kvinnor hava gripits av 
en massimpuls, som driver dem att 
uthungra sina själar genom att un
dertrycka alla naturliga känslor. De 
känna en sällsam stolthet över sina 

Kari kvinnan icke 

uppfostras ? 

6n amper manlig kritik. 

Med anhållan om« offentliggöran
de har Kvinnornas Tidning fått 
mottaga nedanstående beika kritik 
av nutidskvinnan, vilken redaktionen 
sin vana trogen att lämna ordet 
fritt, icke velat vägra införande. Med 
hänsyn till utrymmet nödgas vi emel
lertid återgiva insändaren i stark, 
men för innehållet i dess helhet ovä
sentlig förkortning. 

Och härmed överlämna vi — utan 
varje förbehåll, medgivande eller 
ståndpunktstagande tills vidare — 
ordet åt "En hårt prövad man", som 
skriver: 

Kvinnan kan icke uppfostras! 
Trots alla förhoppningar som i 

våra dagar komma till synes i skrift 
och press, icke minst i Eder ärade 
tidning om att kvinnan skall bli den 
makt, som skall rädda världen visar 
livet och verkligheten att hennes ut
veckling går åt rakt motsatt håll. 

Såsom en hårt prövad man vågar 
jag göra anspråk på att känna mitt 
ämne. Jag har varit gift icke mindre 
än tre gånger för att nu vid 43 års 
ålder, äntligen och slutgiltigt vara 
fri. 

Alla mina äktenskap ha varit 
olyckliga — om mer än de flestas 
överlämnar jag åt andra att bedö
ma. — 

Min första hustru var behagsjuk 
så att jag vämjdes. Hon såg, ty
värr, mycket bra ut, och både mitt 
och andras obetänksamma smicker 
för denna gåva, hon fått gratis av 
Gud, blev hennes fördärv. Även 
mitt. Ty i samma ögonblick hon 
blev medveten om sin skönhets makt 
hade den förlorat sitt behag, åtmin
stone för mig. Jag plågades oer
hört av hennes tillgjordhet och ko
ketteri, hennes ständiga tittande i 
spegeln, den. evigt Samma underför
stådda frågan i hennes blick: Ser jag 
inte bra ut? Det gick slutligen så 
långt att hon aldrig kunde betrakta 

träiga hjärtan. De sätta en ära i att 
sakna allt känsloliv. Vid själens 
stora kriser äro de oförmögna att 
finna utlösning för vad de känna. 
De äro istappar som aldrig smälta. 
De äro tårlösa stalakiter och stalag
miter (formationer av droppsten). 

Vilket botemedel är det vår sten
ålder behöver? Hur skola vi kunna 
lära oss att känna lika väl som att 
förstå? Hur skola vi kunna mjuka 
upp våra hårda hjärtan? Genom att 
förklara krig mot cynismen f Genom 
att odla vår känsla och känslighet. 
Genom att återställa vår fantasikraft. 

Mannen kan icke älska den hårda, 
tårlösa kvinnan med det djärva, frus
na ögat. Ingen man kan förhärda 
sitt hjärta, om han då och då får 
mjuka upp det i en kvinnas tårar. 
Det skulle vara bättre om kvinnorna 
icke hade några ögon att gråta med, 

att de hava ögon som icke kunna 
gråta. 

någon annan med en vanlig männi
skas intresserade blick för vad hon 
ser, utan endast upptagen av det in
tryck hon själv gjorde. Med behag-
sjukan följde de orimligaste preten
tioner. Hon behandlade sig själv 
som en slags gudom, till vilken allt 
skulle offras. Var de många dyr
bara offren skulle tagas ifrån be
kymrade henne icke det ringaste. Så 
snart hon fått sikte på en ny hatt, en 
ny dräkt eller annars fått någon ön
skan i huvudet var jag förlorad. Jag 
förstod småningom att vår äkten
skapliga frid helt och uteslutande 
var beroende av hur många hattar, 
smycken, klädningar, pälsverk o. d. 
jag kunde bestå henne. Det blev 
mig i längden övermäktigt. När jag 
i förtvivlan över min mer och mer 
genom hennes vansinniga slöseri un
derminerade ekonomi första gången, 
ansåg mig böra vägra, henne ett nytt, 
helt och hållet överflödigt och myc
ket dyrbart pälsverk följde ett upp
träde som jag aldrig glömmer. Och 
när jag såg min hustru, alltså den del 
jag fått på min lott av den för man
nen saliggörande kvinnligheten, lig
ga på golvet och sparka och skrika 
av raseri för att få sin vilja fram 
fylldes jag av en känsla som jag 
ej kan ge namn. Men i det ögon
blicket dog kärleken inom mig. 

Detta var hennes svar på mitt nyss 
givna förtroende om växande ekono
miska bekymmer, som jag sökt att 
framställa, för henne i den sannaste 
och allvarligaste dager! 

Jag vämjdes! Icke minst över 
mig själv för att jag en gång så 
grundligt låtit dupera mig av ett 
vackert ansikte. Likväl försökte jag 
att härda ut. Men då jag alltjämt 
icke kunde slösa på henne som förut 
och slutligen hotade att offentligen 
vägra att betala hennes svindlande 
räkningar skänkte hon mig sitt 
ohöljda förakt. Och en vacker dag 
hade hon funnit en annan man att 
ruinera. Det blev min räddning. 

Min andra hustru visade sig snart 
så grälsjuk att samlivet slutligen 
blev en enda oavbruten strid. Jag 
vill dock göra henne rättvisan att 
hon i övrigt var en plikttrogen och 
utmärkt maka, som redligen hjälpte 
mig att hela vad den förra sönder-
rivit. Men hennes lynne var fruk
tansvärt. Jag visste aldrig, när jag 
trädde inom hemmets dörr, i vilken 
sinnesstämning jag skulle finna hen
ne. Jag levde i en ständig onatur
lig spänning och fruktan för scener. 
Ofta var hon genom någon orsak 
uppriven redan då jag kom och jag 
såg genast på hennes ansikte vad jag 
hade att vänta. Vid måltiderna kom 
vanligen alltsammans. 

Jag hade tusen fel. Jag var icke 
som andra män. Mina kläder, kra
gar, vanor, mitt sätt att stå och gå, 
allt, var en stor missräkning. Blotta 
åsynen av mig tycktes göra henne 
fullständigt hysterisk. Efter såda-
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