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A. LUNDBLADS 
BEGRAVNINGSBYR A 

KUNGSGATAN 12 
TEL. 1104ö, 7 76, ankn. bost. 

Ombesörjer pietetsfullt hela begravningar 

Snäll och villig 

Ensamjungfru 
något kunnig i matlagning, får god plats 
under sommarmånaderna i 3 personers 
liushåll på Landvetter. Platsen sokes-
Söndag och Måndag kl. 3—5, Grötabergs-
gatan 2. 2 tr. till höger. Tel. 9144. 

Ingen annan väg ut finns än Sand
lingens. En mer eller mindre kraf
tig .själslig stöt, kommande inifrån 
eller utifrån, sätter en ofta i fart på 
denna väg. (Där hinderskänslan har 
sin rot i ett direkt kroppsligt sjuk
domstillstånd, går den naturligtvis 
över med tillfrisknandet). Har man 
•alltså kommit på det klara med att 
här gäller det en förändring på all
var, så gör inan väl i att vända en 
skarp front mot sitt forna jag. O,m 
för människor i allmänhet den regeln 
gäller: Tänk först, handla sedan! 
så följ den motsatta; handla först, 
tänk sedan! Handla, innan hindren 
hunnit rada upp sig för din inre 
blick, hoppa med huvudet före i vatt
net innan du hunnit tänka på om det 
är kallt. Ju raskare du gör hand
lingen, dess lättare går den. Öva 
dig att trotsa just det där, som bru
kade hålla dig tillbaka, vädret, trött
heten, olusten, tanken på vad folk 
skulle tycka och dylikt: överdriv 
gärna att börja med, blott du står 
på den rätta, den aktiva sidan. Att 
bara låta bli de gamla slösyssel-
sättningarne hjälper föga-, om man 
icke samtidigt fyller sitt liv med 
verklig handling, sådan som kostar 
ansträngning och uthållighet —- se

dan betyder det ej så mycket om 
"handlingen" består i att ordna sina 
räkenskaper, reda upp i ett vinds
kontor, göra en resa eller besvara 
ett brev. Tro'icke att handlingen 
nödvändigt behöver bestå i en led
sam plikt! Yad som ligger för din 
natur är den bästa handlingen, ty 
ingen annan gör du lika bra; full
följ den endast till slut och vila se
dan, men lämna inga mellantider av 
slöhet undertiden! Tag så den led
samma plikten i samma glada tempo 
— men kom ihåg, roligt eller led
samt: ångra aldrig! Minns, att för 
en människa av ditt temperament är 
att "handla dumt" i de flesta fall 
bättre än att icke handla alls, och 
liksom en befälhavare aldrig får ta 
tillbaka ens en illa övertänkt order, 
så vänj dig vid att fullfölja även 
dina mindre förståndiga handlingar 
och — "ångra dina synder, men al
drig dina dumheter". 

"Gör det nu!" är en av de goda 
sentenser som pryda amerikanska af
färsmäns lokaler. Ingen sats är så 
förträfflig för den som lider av hin
der skänl a: 

Tag hindret — gör det nu! 

I varje hem 

där sköahetskravet dväljes 
för skornas ans det alltid vä!les 

V I K I N G  
S K O K R Ä M 

I||f IDUNA Konfektyraffär 

VASAGATAN 38 (mitt emot 

HÖGSKOLAN) - Tel. 18623. 

pl REKOMMENDERAS 

Kom oçh se vår enastående 
stora sortering av 

VÄSKOR 

Den röhande kvinnan. 
Rennes gåta löst. 

En framstående österrikisk läkare 
professor R. Hofstsetter har skrivit 
ett 300 sidor starkt arbete om "Den 
rökande kvinnan". Verket riktar sig 
icke till allmänheten utan, som en 
vetenskaplig avhandling, till läkar-
ne. Icke desto mindre har arbetet 
intresse även för "lekfolk". 

Professor H. förklarar, att kvin
norna i allmänhet icke röka av smak. 
Det är sålunda mycket få kvinnor 
som i ensamheten tända en cigarr el
ler cigarrett och njuta den långsamt, 
drömmande och med välbehag. 

De röka i stället för att det är mo-
därnt, för att det bereder dem till
fälle att visa sina vackra händer, si
na brilj,anter. Ofta ersätter cigarret
ten forna tiders handarbete. Kvin
nan är sedan urminnes tid van vid 
att ha sina fingrar sysselsatta och i 
brist på annat griper hon nu efter 
cigarretten. 

För många ensamma män blir pi
pan den trofaste vännen. Tobakens 
sällskapliga förmåga har också upp
täckts av den ensamma kvinnan. 
Kvinnor med ett tomt liv, olyckligt 
gifta eller bundna vid ett arbete, som 
de inte tycka om, bli ofta rökare. 

Sysslolösa kvinnor röka i allmän
het, under det att deras flitigare 
medsystrar sällan falla för frestelsen. 

Professor HofstBetter har av mån
ga kvinnliga patienter fått en sär
egen upplysning — de röka för att 
icke bli förälskade! Det är skåde
spelerskor och kvinnor inom andra 
"farliga" yrken, som sagt honom det. 

Professorn ger dem rätt. Av allt 
att döma, säger han, dämpar bruket 
av tobak de romantiska böjelserna. 
I det östliga Europa liksom i Tur
kiet röka kvinnorna för att inte få 
för många barn . Och även i detta 
fall synas de ha rätt. Bland prof. 

H:s många starkt rökande kvinnliga 
patienter var det endast en enda som 
icke var barnlös. Det är också, 
framhåller han, ett känt förhållande 
att tobaksarbeterskor sällan ha barn 
och få de några äro dessa nästan all
tid sjukliga. 

Professor H. har funnit, att tobak 
har en ofördelaktig inverkan på 
kvinnan. Hon blir gärna mager 
samt får rynkor omkring munnen 
samt en utstående underläpp. Hen
nes halsmuskler bli 'utvecklade och 
framträdande, hennes röst hård och 
skarp, hennes hjärta tar skada. To
bak är ett gift, farligare för kvinnor 
än för män. Männen röka till bety
dande del i fria luften, kvinnorna 
inomhus; männen vädra ut nikotinet 
genom några djupa andetag, kvin
norna sitta i sina rök fy lida rum. 

lek till hembygden och fosterlandet. 
Genom att sammanföra ungdomar ur 
olika samhällsskikt till gemensamt 
arbete för ett stort avhållet företag 
söker iman utveckla deras sociala 
känsla och vilja till gott samförstånd. 

Man har vid dessa skolor vunnit 
utomordentligt goda resultat både 
med hänsyn till de unga flickornas 
själsliga och till deras kroppsliga ut
veckling. De äro efter en sådan kurs 
ojämförligt mycket bättre rustade för 
livet än förut, likgiltigt vilken lev
nadsbana de sedan välja. När dessa 
ungdomar en gång gifta sig äro de 
synnerligen väl rustade för det hus
moderliga kallet. 

Kostnaden för ett deltagande i des
sa kurser, vilka måste bära sig själva, 
ställer sig relativt billigt, 50 à 60 
mark i månaden. Att priset kunnat 
nedbringas så pass beror på att sko
lorna- avyttra sina trädgårdsproduk
ter. 

Vår korrespondent försäkrar, att 
den tid icke är avlägsen då Tyskland 
i någon form och antagligen efter 
hushållsskolornas mönster skall ha 
infört ett obligatoriskt tjänsteår för 
flickor sedan de slutat sin skolgång. 

PATENTERADE 

1AVEEGR7H 
Spara tid. - Färdigkokta pâ 3 à 4 min. - Sp... 
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Visit- & Promenad-Väskor, 100-tals 
mod. i prima skinnkval. fr. Kr. 5.— 

A. B. CARL JOHNSSON 
2 KUNQSTORQET 2. 

Btt tjänsteår för DM 
kvinnliga ungdomen 

Svårigheten att komma in på an
dra redan överfyllda levnadsbanor, 
skrives det till oss från Tysk
land, har öppnat våra unga flickors 
ögon för de möjligheter till god ut
komst, som stå till buds på det hus
liga området. 

För att möta detta även ur sam
hällets synpunkt så glädjande intres
se hava kvinnoföreningar, som arbe
ta i denna riktning, skyndat att upp
rätta till landsbygden förlagda sko
lor i husligt arbete. 

Kursen, som är ettårig, omfattar 
matlagning, tvätt, strykning, söm
nad, trädgårds- och jordbruksarbete, 
barnavård, samhällskunskap, hälso
vårdslära, modersmålet m. m. Man 
lägger särskil d'vikt vid karaktärsda-
ningen och att bibringa de unga flic
korna höga livsideal. 

Genom aiibet-e i trädgård och på 
åker och äng liksom genom fotvand
ringar och studiefärder söker man 
öppna deras blick för naturen och 
dess skönhet samt bibringa dem kär-

Vi sälja mängder av 

G A R D I N E R  

Varför? Jo! Därför våra priser äro lägst och 

att vårt lager det största på 

platsen. 

A.-B. CARL JOHNSSON 
KUNGSTORGET 2. 

försäljningen till förmån för 
fiaga församUngsdiakont 

å Margaretaskolan den 16 april fäs
tes härmed i allmänhetens benägna 
åtanke. Programmet bjuder besö
karen föredrag av kyrkoherde Fi
lip Lundahl och komminister An
ders Block, musikunderhållning med 
solosång av hr Frans Erlanson samt 
te- och kaffeservering. Nöden är 
på grund av de bistra tiderna stor 
och vi uppmana allmänheten att ge
nom besök och inköp stödja det be
ll järtansvärda företaget. 

Emellan oss och Ängeln inom oss 
stå våra lidelsers skuggor och för
dunkla dess glans. 

Charles Dickens. 

Ingenting är så likt kärleken som 
begärelsen, och ingenting strider star
kare mot den. 

Blaise Vascal. 

AMAL'?K 
GUS,AfesonS Saluhallen 21 23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel ^ 

mr Färsk Fisk 
Hansson & SilfverstraZ 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. - TeU 9s 8o, I# 

EfCST&OHS 

JJIÔTM.JOL 
OfLEOflO KEM.-TEKN. FA O fil K 

G n . U N D A O  I 8 3 S  

N : o 5  har utfallit 
till allas belåtenhet. 

Prova detta vårt utmärkta 

till Kr. 5:— pr kg. Kraftigt 
med fin smak och arom. 

C. V. HELANDER & Co. 
Tel. 1389, 5318, 11719, 4310, 1715 

Vitrums FERR0L 
är det kraftigast aptitgivande och mest stär
kande av alla moderna organiska järnpreparat. 
Synnerligen lättsmält fördrages det av den öm
tåligaste mage. Yid blodbrist och svaghet av 
största verkan. Dess angenäma smak gör att 
det med lätthet tages av såväl barn som vuxna. 

Tillverkas å 

Apoteket Vasens Apoteksvarucentral 
Laboratorium, Stockholm. 

Originalflaska om 500 gr. Nedsatt pris 3:25. 

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

apotek, tillskriv fabrikanten, Apoteket Vasen, 

Stockholm. 

FRÅN KVINNÖVÄRLDEN. 

Sveriges moderata kvinnoförbund 
har på sitt i dagarne hållna årsmöte 
till ordförande efter friherrinnan 
Elisabeth Falkenberg, som avsagt 
sig befattningen, valt fröken Eva 
F röberg. 

En sammanslutning som i sitt sö
kande efter en ordförande har att 
tillgå en sådan kapacitet som fröken 
Fröberg kan i sanning skatta sig 
lycklig. 

* 

Internationella kvinnorådet till 
vilket olika länders kvinnliga na-
tionalråd äro anslutna håller sin 
femte årskongress den 4—14 maj i 
W ashington. 

Svenska kvinnornas nationalför
bund kommer att representeras av 
en delegation bestående av fröknar
na Märta Henriques och Anna Kle-
man, assistenten vid yrkesinspektio
nen Margit Malmsten, fröken Inge
gerd Palme och advokat Mathilda 
Staël von Holstein. 

En ung svenska, fröken May Ek
lund, elev vid Gymnastiska studie-
anstalten i Rostock, Tyskland, upp
trädde nyligen som pianist vid en 
stor välgörenhetstillställning i 
nämnda stad och erhöll därvid av 
lokalpressen ampla lovord för sina 
prestationer. 

NI ÖNSKAR 
en elegant, modern men bekväm sko 
till dagens lägsta pris. Besi 

10 Södra Larmqatan 10. 

Augusta Petersons Damfrisering 
rekommenderas. 

S. Hamngatan 59. Göteborg. Tel: 4692. 

SWALANDERS 
O KAFFE. * 

KUN0SGAT. 17. TEL 3658 K0mN.13.nt 5167. J 
BAZAR M/ANŒ132-133 NILS tkJCSONMT. 25 I 

mit till en utkant av staden, ett fat
tigkvarter fult och trist. I ett gat
hörn stod en grupp sysslolösa karlar 
samspråkande, några torvtigt klädda 
kvinnor skyndade hemåt-, och i det 
solstekta gatudammet lekte en här
skara av smutsiga stojaude barn. 
Riber kom in på en gård, där luften 
stod tjock oclh. frän mellan de höga 
husväggarne och krånglade sig upp 
för en knarrande brant trappa — såå, 
det hade gått så jämmerligt utför med 
poeten! 

Men det befanns att Vallner icke 
bodde kvar i sitt gamla logis. För 
några veckor sedan hade han flyttat. 
Man sade adressen — ett husnum
mer i den förnämsta stadsdelen. 

En halvtimme senare befann sig 
Riber hos den han sökte. En vacker 
dubblett, solig och präktigt möble
rad. Bladet hade tydligen vänt sig 
— en sådan bostad förutsatte en 
mycket god ekonomi. 

Vallner tog emot sin gäst med ett 
hjärtligt handslag. Hela hans väsen 
utstrålade denna tillfredsställelse som 
framgång och lycka föra med sig. 

— Se där, skrattade han muntert, 
jag väntade dig. 

—• Mig? upprepade Riber förvå
nad. Det är inte möjligt! 

—- Jo, det är alldeles säkert, be
dyrade den andre. Du hörde ihop 
med min lyckliga tid för sju år sedan 
och det är den som nu på ett för öv
rigt ganska mystiskt sätt vänder till
baka. De sju magra åren äro förbi 
ocih bättre tider synas stunda. Min 
sångmö, som så skamligt övergav mig 
har återvänt och är mig huldare än 
någonsin, min förläggare är själva 
älskvärdheten och frikostigheten, det 
finns guld i min pung och vin på 
min tunna och mina gamla vänner 
börja åter påminna sig min värde
fulla persoii. Men tag plats, käre 
bror, och låt oss språka — du fin
ner verkligt goda cigarrer i den där 
lådan. 

Riber kände sig brydd. 
— Jag försäkrar dig på min he

der, sade han, att jag inte hade en 
-aning om dina förändrade förhållan
den och att det inte är därför jag 
kommer — Jag har ett ärende till 
dig, ett rätt kuriöst ärende — det 
är en upplysning jag vill be dig om. 

Han tog upp ringen ur västfickan 
och räckte den till Vallner. Den där 

stenen har tillhört dig efter vad guld
smeden sade -— bar den någon histo
ria och vill du berätta iden för mig? 

Vallner vägde fram och åter på 
stolen, som han grenslade. 

— Om du hade -frågat mig för 
några veckor sedan skulle jag ha ne
kat att svara — det är nämligen en 
ledsam kärlekshistoria förknippad 
med den. Men nu är saken mig lik
giltig. Den där historien är nämli
gen utplånad av -en annan lycklig 
kärlekshistoria. Du mi-nms då för 
sju år sedan när jag slog igenom 
med mina dikter? Nå, vid den tiden 
förlovade jag mig med en ung släk
ting, och hon ga-v mig den där stenen 
som jag infattade i en ring jag ärft 
efter min mor. Det var meningen att 
vi skulle gift -oss med detsamma men 
just då fick jag på det besynnerliga
ste sätt motvind i seglen. Allt var 
förhäxat. Min poetiska ådra var to
talt utsinad, min fantasi förtorkad, 
min förläggare gav mig sjutton, mina 
vänner drogo sig undan, olyckan 
hängde -mig i hälarna och för varten
da ar blev det sämre och sämre för 
m'g — ja du har nog hört hur för
bittrat jag haft det. Nå, flickan 

ledsnade på att vänta -och slog upp 
—• det är nu några veckor sedan. Jag 
blev ursinnig förstås och gick bort 
till guldsmeden för att bryta ut den 
-otrognas sten ur min mors ring och 
få insatt en annan. Knappt hade 
jag fått ringen på mitt finger igen 
förrän jag hux flux blev kär i en 
ung flicka -med guld och gröna sko
gar. Med henne kom framgången 
också i alla. andra avseenden och nu 
går jag framåt med stormsteg. 

— Var det allt? utbrast Riber 
storögd -och i en ton av 'besvikelse. 
Den alldagligaste kärlekshistoria i 
världen! Och jag som gått och in
billat mig att det var något alldeles 
särskilt hemskt förknippat med den 
här stenen, att den var förhäxad, ja, 
mer än så, — förbannad! Sen jag 
fick ringen på mitt finger har jag 
varit förföljd av olyckan. Och du 
själv! Var du inte under de sju år 
du ägde stenen nere i eländet ända-
till halseu? Och nu när du blivit 
kvitt den, lyser lyckans sol åter över 
dig. 

(Forts.). 
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Kvinnornas Tidning 
Presentkort säljas på tidningens 

exp. Magasinsgatan 12. Tel. 18070. 

BREVLÅDA. 
H—a L—II. Jämför med före

liggande nummers artikel i ämnet 

och vi hoppas, att- ni skall förstå an
ledningen till avböjandet. 

Fru B. W. Förslaget omfattade 
i huvudsak icke mer än det redan 

anförda. Och det räcker. Vi gra

tulera, och önska hjärtligt lycka 

till! ' 1 

Rättvis. Tnte så länge den ena 

parten förvägras all rätt. Få Xi 

inte plats båda på Sveriges vida 

jord! Vi kunna tyvärr icke finna-

reson i vad ni säger. 

Rigmor. För våra många vänner? 

skull i Skåne — gärna. 

Syster Elsas Förlossni 
Älmhult, erbjuder verkligt trygg ocli 
ogenerad vistelse o. nedkomst. " 
avgifter. Prosp. mot porto. 

Hrla (Mjölk 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 - . 

Goda inköp 
av Konserver, rökt Lax, rökt Al, 
Räkor m. m. i N:o 55. Smör, 

Ost, Långedragsbröd i N:0 60. 

Bazar Alliance. 

Tel. 4570 till båda butikerna. 

Alla varor av bästa beskaffen',et» 
Butikerna närmast ing. från Bazargaan-

A. MAGNUSSON 

Det bästa bordsaltet 

Klumpar si$ icke 

m 
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Ä R A D E  D A M E R !  
Det klädsammaste 
för en herre är en 
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INNEHÅLL. 
UtlandskrSnika i sammandrag. 
|ika mödrar. Av Louise Bergh. 

Varfgr fruktar ingen i våra dagar 
<jud?" Av Hedvig Berggren. 

Johanna Andersson +. 
pinnan bedömd av mannen och — 

kvinnan. 
En ögonblicksbild. Av Tora Ramm. 
Vårrengöring. Av Bagna Peters. 

Teater. 
Underverket. Av Den fundersamma. 
Har ungdomen inga ideal. Av Stella 

Bydholm. 
jlänniskogåtor. Av Ruth Almén. 
Hur hällas avskurna blommor friska? 
Lyckostenen. II. Novell av Ulla Reimer. 

UtlandsKrönika 
i sammandrag. 

Den franska regeringen har, som 
väntat, stupat. Dess ställning, länge 
vacklande, blev på grund av finans
frågans utveckling ohållbar. Den 
direkta orsaken till regeringens till
bakaträdande var ett misstroende-
irfum som blev resultatet av en in-
ferpellationsdebatt i senaten rörande, 
je finansiella problemen. 

Rikets president, Doumergue, gav 
Briand i uppdrag att bilda ny rege
ring , vilket, om det lyckats antag
ligen skulle betytt finansfrågans 
lösning på ett för det franska kapi
talet lindrigare sätt än den Herriot-
ska planen på en konfiskation under 
masken av ett tvångslån. Briand 
lyckades emellertid icke genomföra 
regeringsbildandet förnämligast på 
grand av socialdemokraternas mot
stånd. — Då sammanhållningen 
inom det förut härskande vänster
blocket ännu står fast har presiden
ten, låtit uppdraget gå vidare till en 
av dess män på den borgerliga fly
geln, Painlevé. När detta skrives, 
synes tillkomsten av en ministär 
Painlevé tryggad. Då den otvivel
aktigt, under det socialdemokratiska 
trycket, kommer att fortsätta den 
förra regeringens politik, vilken 
»ött en allt starkare opposition från 
borgerligt håll, blir dess livstid må
hända icke så lång. En styrka för 
fttinlevés kabinett är att det synes 
komma att innesluta en så utom-
wdentlig kraft som Caillaux, vilken 
® designerad till finansminister. 
^ är icke osannolikt att det skall 
tyckas honom att reda upp den trass-
%a finansiella frågan på ett för 
aUa parter acceptabelt och för landet 
Alfred ställande sätt. 

Även i Tyskland hava händelserna 
™vecklat sig i väntad riktning. 
•Iarx som de republikanskt sinnade 
^änsterpartiernas rikspresidentkan-
•dat får till medtävlare general-
^tmarskalk Hindenburg, vilken de 
Monarkistiskt sinnade högerpartier-
Il3 korat till sin hövding. Striden 
i''rri ernellan är hård och dess utgång 

8,1 förutsägas. Vid den första 
a'°mgången var det republikanska 
°cket visserligen till numerären 

are än den samlade högern, men 

de i Irias^e dock räkna med att Hin-
UrSs namn har en annan och 

mera samlande klang än d:r Jarres, 
som i första omgången försöksvis 
fördes fram. Republikanen Marx 
kunde i själva verket aldrig få en 
farligare motståndare än den gamle 
ärehöljde krigaren och hjälten, en 
gång hela nationens idol. Ännu 
dröja väl samma känslor för honom 
kvar i djupet av det tyska folkets 
trofasta hjärta, och ofattbart skulle 
det i sanning vara, om icke Hinden
burg, symbolen för den tyska stor
hetstanken, skulle besegra parti
mannen Marx. 

Det förefaller som skulle de ty
ska kvinnorna i stor utsträckning 
och slitande alla partiband ämna 
ge sina röster till Hindenburg. Från 
olika håll säges med överraskande 
enstämmighet: "Vi äro utledsna på 
det politiska partikäbblet, på pro
grammen som ingenting betyda och 
på alla utslitna fraser. Vi vilja 
åter bli ett folk, vi vilja i vår spets 
se den vördnadsbjudande gestalten 
av Hindenburg, denne man som 
höjd över allt partiväsende städse 
följt ärans och pliktens bud. Mecl 
honom i sin spets skall Tyskland 
gå mot en framtid av inre ordning 
o di yttre styrka." 

Hindenburgs kandidatur har med 
rynkade pannor mottagits både i 
England och Frankrike, där man i 
densamma ser ett uttryck för det 
tyska folkets styvsinthet och dess 
otillbörliga förhoppningar på en 
ljusare framtid än vad dess forna 
fiender ha lust att tillerkänna det. 

I Polen däremot råder stor och 
uppriktig glädje. Man säger sig där, 
att Hindenburgs val till tysk riks
president måste komma att fram
kalla en så stor misstämning och 
misstro i England och Frankrike, att 
man på detta håll kan förvänta en 
återgång till den gamla hårdhänta 
antityska politiken. Man anser 
också att den föreslagna, för Polen 
ofördelaktiga säkerhetspakten mel
lan Tyskland samt England ^rank-
rike och Belgien under sadana för
hållanden självfallet kommer att 
avföras från dagordningen. 

Från olika städer i Palestina 
meddelas om rätt elakartade kra
valler, genom vilka den arabiska 
befolkningen givit uttryck åt sin 
misstämning mot England för dess 
åt zioniströrelsen, judarnes åter
vändande till Palestina, givna un

derstöd. 
Konung Boris III av Bulgarien 

har under en automobilfärd varit 
utsatt för ett attentat utan att dock 
lida något men. 

Från Japan berättas om uppse
endeväckande stora flottrustningar, 
vilka man sätter i samband med 
japanska planer pa landförväiv, 
närmast från Eina, för att fa ett av
lopp för det stora japanska befolk

ningsöverskottet. 
Engelske utrikesministern Cham

berlain och Mussolini ha var och en 
på sitt håll betygat, "att det inter
nationella läget är ytterst spänt och 
farligt så att nya allvarliga kon
flikter med uppenbar fara för krig 
när som helst kunna inträffa . 

Olika mödrar. 
Av LOUISE BERGH. 

Två äldre kvinnor sutto samta
lande vid sina handarbeten. Vår
solen sken varm och mild in mel
lan fönstrens pelargonier och aza
leor. Från ett hörn i det vackra 
fridfulla rummet hördes en mora
klockas sakta tickande. 

Den ena hade plötsligt börjat 
tala om sin mor. 

— Min lilla mor ! 
Det låg en obeskrivlig ömhet 

och glädje i stämman. 
— Nej, det fanns ingenting va

re sig av glädje eller sorg som vi 
flickor ej kunde anförtro henne. 
Det var alldeles märkvärdigt hur 
hon kunde räcka till för allt och 
förstå allt och ömma för allt som 
gällde oss. Jag har sedermera i 
livet ofta tänkt över hur klok och 
präktig och stolt på det rätta sät
tet mor ändå måtte ha varit för 
att dra oss fram och skydda oss 
för alla frestelser såsom hon gjor
de. Vi hade det ju icke så bra 
just efter pappas död. Det gällde 
för mamma att vända på slantarna 
och göra mycket själv för att hålla 
ihop hemmet. Bara det att hon 
kunde, så firad och bortskämd som 
hon varit, har ofta förvånat mig. 
Men hon tog några inackorderin
gar och så höll hon oss till arbete, 
d. v. s. hon inspirerade oss genom 
sitt föredöme — ja, vi kunde alle
samman gått i döden för henne. 
• Och likväl, nu förstår jag hur 

frestande det mången gång måtte 
ha varit för henne att få sin bör
da lättad. Vi sågo ju alla tre en 
smula bra ut och det hade icke va
rit någon svårighet att få oss bort
gifta. Men ack du vet inte, hur 
tacksam jag under alla dessa år 
varit mot min mor för att hon var 
som hon var. Jag vågar inte ens 
tänka på hur mitt liv kunnat ge
stalta sig, om hon älskat mig min
dre. Det fanns nämligen i min 
ungdom en man, som fattat tycke 
för mig. En förmögen man. Ett 
giftermål med honom skulle ha be
tytt så mycket för lilla mor och 
oss alla. För egen del var jag vid 
den tiden för ung att förstå allt 
det där. Jag såg i honom endast 
mannen som jag icke älskade, ehu
ru jag på fückors vis rätt gärna 
mottog hans artiga små uppmärk
samheter. 

En dag hade han talat vid mor. 
Jag hade länge fruktat detta ögon
blick och i denna stund beredde 
det mig verklig ångest, ty jag 
tyckte mig i min mors ögon och 
anlete läsa en stilla glädje över 
händelsen. Och så älskade ju vi 
henne allesamman att hon endast 
behövt att säga : — Gör detta ! 
För min skull ! Och hon skulle ha 
fått oss till vilka offer som helst. 

Jag glömmer aldrig denna stund 
i hennes rum. Hon stod mitt på 
golvet då jag kom in, prydlig, vär
dig, vacker, med en högre glans 
än vanligt i sina stralande, uttrycks
fulla ögon. 

Nåå, sade hon och räckte fram 
sina händer emot mig, du vet var
för jag velat tala vid dig. Matt
hews har varit här. 

Jag kastade mig genast i hennes 
armar för att dölja min sinnesrö
relse och mina tårar. 

Kära flickan min, sade hon 
med ett tonfall, som aldrig går ur 
mitt minne, gråt inte, du vet ju 
att mor endast vill det som länder 
dig till lycka. 

Ja, lilla älskade mor! När jag 

tänker på att hon stod där och 
höll min framtid i sina händer och 
kunde gjort med den vad hon ve
lat, då sväller mitt hjärta av stolt
het över att hon handlade som hon 
gjorde. Jag visste knappast förut 
hur högt och rent kärlekens ideal 
kan hållas i ett kvinnohjärta. Men 
när mor öppnade på dörren till sitt 
hjärta, när hon för första gången 
lät mig ana vad som utgjort hen
nes livs lycka och glädje, nämligen 
tillfredsställelsen över att ingenting 
förmått henne svika sin kärlek till 
min far då förstod jag att kärle
ken betyder något i ett kvinnoliv, 
och att den kvinna som hållit dess 
eld helig är något för mer än and
ra, har en vackrare, finare stolthet 
än andra, —• en stolthet som kvin
na även inför andra kvinnors kär
leksliv. 

Och du förstår vad det betydde 
för mig i denna stund att känna 
att det var på min sida hon stod 
och icke på hans, att det var min 
tycka som vägde något för henne, 
icke någon annans. Med en sådan 
hand i min blev det icke svårt för 
mig att göra den bekännelse som 
jag fruktat skulle bereda henne 
missräkning. 

Det är minnen som detta vi ald
rig kunna komma ifrån. Att det 
funnits en människa, som älskat 
oss så ädelt och oändligt, att hon 
velat skydda oss, icke allenast för 
det skadliga, utan även för det till 
synes fördelaktiga, som icke stämt 
med våra hjärtans och samvetens 
övertygelse. En sådan kärlek hör 
endast modershjärtat till. Alla 
andra band ha sina brister, knytas 
och hålla samman mer eller mindre 
ur nyttans motiv. Endast en mor 
kan vara den fullt osjälviska, den 
ädlare, innerligare, bättre delen av 
en själv. Och när hon bäddas ner 
en dag, då mister man sin bästa 
vän, sin enda riktigt förtrogna. 

Den andra satt tigande lutad 
över sin söm. Nålen flög febrilt 
genom det glänsande tyget. Hjär
tat sammandrogs av en plågande 
tanke: Något sådant har jag aldrig 
känt. Varför blev jag så lottlös ? 

Hon tänkte på sin mor som på 
en främling. Aldrig hade hon fått 
en smekning av hennes hand, ald
rig några upplysande, tröstande el
ler vägledande ord från hennes 
läppar. Den ömhet hon trånat ef
ter, hade hon fått söka utom hem
met, och det hade bekymrat mo
dern föga var eller hur det ensam
ma flickhjärtat fått sin längtan till
fredsställd. De hade gått under 
samma tak som två främlingar, 
vilka aldrig överskridit förtroen
dets gräns. Vad som rörde sig in
om den ene eller den andre blotta
des aldrig. Och när det första 
bästa acceptabla giftermålsanbudet 
en dag gjordes hade hon med lock 
och pock tvingat henne att antaga 
det. 

Och så hade de skilts — först i 
livet — sedan av döden. Som två 
främlingar, vilka endast haft några 
materiella intressen gemensamma 
en kort liten tid. 

Den flitiga nålen stannade ett 
ögonblick. — För mors skull, hör
des den andras stämma, vill jag 
tro och hoppas på återseendet i ett 
annat liv. 

Den andra svarade icke. Det 
föll endast en klar tår ner i dep 
röda blomkalken på broderiet i 
hennes knä. 

"Varför fruktar ingen 
i våra dagar Gud?" 

Av HEDVIG BERGGREN. 

"Svavelpredikanten" stod det 
över en längre tidningsnotis. 

En sådan rubrik säger i sig själv 
allt. Den berättar om en präst, som 
talar om livet efter döden och för
kunnar att detta liv under vissa 
förutsättningar kan komma att ge
stalta sig olyckligt, d. v. s. att själen 
kan komma att inträda i det kval
fulla tillstånd som betecknas med 
ordet helvetet. Den säger ännu me
ra. Den talar om att den som skri
vit rubriken betraktar predikanten 
just för att han företräder dessa en
faldiga och värdelösa åsikter som en 
i hög grad underlägsen intelligens 
och löjlig person. 

Vem den skrivande i detta fall val
vet man icke. Kanske en i livet oprö
vad ung man, som aldrig ägnat de 
religiösa problemen någon verklig 
eftertanke, men som ändå utan ett 
ögonblicks tvekan inför läsekretsen 
går i god för att ett själens pinorum 
icke existerar. Något sådant har, 
antagligen, läsekretsen icke häller 
ansett möjligt. Tron på ett helvete 
har i själva verket aldrig varit män
niskorna mera fjärran än i våra da
gar. Aldrig har ämnet så lätt och 
omärkligt halkats över från predik
stolen som nu. 

Denna fråga har emellertid på sina 
håll åter upptagits till behandling, 
och det är troligt att så skall ske 
i allt större utsträckning. 

"Säg mig, förklara för mig detta! 
Varför är det ingen som i våra dagar 
fruktar Gud?" 

Det är biskopen av Lincoln, som 
i en art. i Evening News, betitlad 
"En för mild förkunnelse" citerar 
denna fråga av en annan prästman. 

Och han försöker finna svaret. 

— Sedan något mera än en gene
ration har, framhåller han, den 
kristna förkunnelsen förlorat sitt ti
digare inslag av stränghet. Kyr
kans store män på den tiden förut-
sågo denna utveckling och förskräck
tes däröver. 

I deras egen förkunnelse hade 
strängheten icke saknats. De levde 
och lärde under en högtidlig känsla 
av att domen skulle komma. De ta
lade till församlingen som till män
niskor, vilka en dag och inom kort 
skulle avlägga räkenskap för sina 
gärningar under jordelivet. — I 
våra dagar är detta sätt att predika 
sällsynt. 

Det är skäl, fortsätter biskopen 
manande, att övertänka, om vår tids 
mildare förkunnelse icke strider mot 
förhållandena i den värld vi leva i 
liksom mot vår egen erfarenhet. 

I naturens värld råder på ett su
veränt sätt följdriktighetens lag. 
Där finns ingenting sådant som för
låtelse. Det är alltid en allvarlig 
sak att bryta mot en naturens lag, 
ty man måste obönhörligen intill si

sta skärven betala den iråkade skul
den. Naturen efterskänker ingen
ting. 

Det i kristendomen ingående be
greppet om ett helvete är icke så 
mycket en dogm som ett uttryck för 
mänsklig erfarenhet. Om det lidan
de, som den onda viljan följdriktigt 
måste utmynna i, till sin varaktig
het är evigt i betydelsen ändlöst är 
en annan fråga, men visst och sä
kert är att om samma moraliska la
gar råda på andra sidan graven som 
här i världen, så måste den icke ång
rade synden sonas med lidande. 

Det finns mycket i den heliga 
skrift, fortsätter den citerade förfat
taren, som synes giva vid handen att 
syndens straff icke är någon utifrån 
kommande pålaga utan syndens egen 
naturliga frukt och därför ofrån

komlig. 
En förkunnelse, tillägges det slut

ligen, som påstår eller genom att al
drig säga motsatsen låter oss tro att 
hur vi än handla, vad vi än under
låta under jordelivet allt slutligen 
skall gå oss väl, en sådan förkun
nelse kan knappast sägas stå i full 
överensstämmelse med Bibelns 
lära". 

Så långt den engelske prästman
nen. 

Att vi en gång skola avlägga rä
kenskap för vårt jordeliv, att det 
hinsides graven finnes något att dar
ra och bäva för är en tanke som vi, 
även om vi tro på odödligheten, i 
allmänhet icke räkna med och som 
väl aldrig spelar rättledande in i 
vårt liv. Vår sorglöshet på denna 
punkt är fullständig. 

Utan att kanske veta det gå vi 
här mycket längre än vad även den 
mildaste kristliga förkunnelse, ja, 
varje religiös förkunnelse över hu
vud taget vågar. 

Vår allmänna uppfattning att till
ståndet efter döden alltid är lyckligt 
även om människan under jordelivet 
icke på ett avgörande sätt vänt sitt 
sinne till Gud har aldrig funnit och 
kan aldrig finna stöd hos den krist
na kyrkan. 

Också universalismen, tron på den 
allmänna återlösningen, vilken väl 
får betraktas som den mildaste tros-
riktningen, erkänner, även om den 
underlåter att framhäva detta fak
tum, satsen att vedergällning enligt 
rättfärdighetens stränga lag väntar 
den ogudaktiga människan efter dö
den, att vad hon under jordelivet 
brutit kommer att få sitt straff, att 
det blir i en lidandets värld en så
dan själ inträder. Inkommen på 
detta område av förkunnelsen måste 
varje präst om än så frisinnad fram
stå som "svavelpredikant". 

Men samtidigt gör universalismen 
gällande, att en skuld, åsamkad' un
der ett till tiden begränsat jordeliv, 
rättvisligen icke kan bestraffas med 
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ett ändlöst lidande, utan måste kun
na gäldas och utplånas. Männi
skans prövotid anses sålunda icke in
skränkt till jordelivet utan oändlig 
•— på detta sätt tillförsäkras hela 
mänskligheten om än efter en oöver
skådlig tidrymd allmän lycksalig

het. 
Det är denna milda förkunnelse, 

den mildaste människoförståndet in
om rättvisans ram kunnat utforma, 
som biskopen av Lincoln i likhet 
med många andra Ordets förkunna-
re påklagar och säkerligen icke utan 
skäl. 

Genom att lova oss nya prövnings
tillstånd bakom gravens fruktade 
port invaggar den oss, helt säkert 
utan att själv önska det, utan kan
ske att själv vara medveten därom, 
i en säkerhet, vilken låter vårt stånd
punktstagande till det högsta väsen
det och religionen framstå som en 
icke. brådskande angelägenhet, vil
ken vi utan fara kunna undanskjuta 
hur länge som hälst. Hela den re
ligiösa frågan har därmed förlorat i 
betydelse. Ftuktan för Gud är för
svunnen, känslan av synd och an
svar borta, ångern okänd. Allt är 
tillåtet, allt är riskfritt. Vi söka ic
ke Gud, vi hava vänt vårt ansikte 
från honom, vi gå i denna riktning, 
vilken måste leda till sinnets fort
skridande förhärdelse. 

Den stora frågan är vilkendera 
av dessa förkunnelser, den modärna 
milda eller den äldre strängare som 
står prövningen. Den senare 
stöder sig på Kristi egna ord om att 
omvändelsen till Gud måste ske un
der jordelivet, den milda förkunnel
sen ser ett löfte om en över graven 
nående respittid i Paulus uttalanden 
i det första Korintierbrevets femton
de kap. att Kristus måste regera till 
dess han lagt allt under sin fot och 
då allting på detta sätt underkuvats 
skall Gud vara allt i alla. 

Problemet är allt för stort för att 
vi kritiklöst skulle kunna godtaga 
den ena eller den andra tydningen. 
Vi måste lösa det på eget ansvar. 

Eder styrka är i endräkt, 
Eder fara i oisämja. 
Leven då i frid härefter 
Och som bröder 1-ev tillsammans! 

Longfellow. 

<É>. 
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Johanna Hnderseon 

t 
Fröken Johanna Andersson, en 

känd och framstående medlem av 
Göteborgs kontoristvärld, skildes 
hädan den 11 april efter en lång, 
svår och kraftuttömmande sjukdom, 
vilken hon bar med sällsynt mod, 
styrka och undergivenhet. Ännu 
ett par dagar före sin bortgång var 
hon som vanligt i sitt arbete, ehuru 
redan vid bristningsgränsen av sin 
förmåga. 

Född i Värmland kom hon tidigt 
till Göteborg och var under en lång 
följd av år knuten till Glava glas
bruks i denna stad varande avdel
ningskontor, där hon blev sin chefs 
högra hand. När kontoret indrogs, 
övergick hon till John Fr. Ander
ssons kontor som bokförare, en be
fattning som hon vid sin bortgång 
innehade. En glad arbetsmänniska 
och skicklig i sitt yrke var hon en 
kraft av betydenhet, där hon hade 
sitt verksamhetsfält. 

Med varm känsla för den kår hon 
tillhörde var lion för tjugo år sedan 
med om bildandet av Kvinnliga 
kontoristförbundet vilket kom att 
räkna henne som en av sina verk
sammaste, mest kända och populära 
medlemmar. Särskilt högt skattat 
var hennes intresserade arbete som 
bibliotekarie och medlem av kom
mittén för beklädandet av fattiga 
barn. 

Till sin natur öppen, god, hjälp
sam och trots sjukdomen in i det 
sista värmländskt hurtig och glad
lynt vann hon inom den stora kam
ratkrets, där hon rörde sig, liksom 
där utanför talrika vänner som med 
tillgivenhet och saknatj skola min
nas hennes hjärtegoda vänsälla per
sonlighet. Den bortgångna, den sis
ta i sin syskonkrets, sörjes närmast 
av en åldrig; moder. 

Kvinnan bedömd av man

nen och — kvinnan. 

0 kvinna! Krona uti skapelsen, 
Du ensam äger uti ljuv förening 
Allt ädelt heligt och allt gudaskönt 
Som tanken tänker och som ögat 

skådar 
Ibland Guds verk. 

J. Milton. 
* 

Kvinnans ändamål är att göra 
mänsklighetens liv härnere härligt 
och fullständigt. Det är i hennes 
famn som mannen, ännu på jorden, 
anar himlen. 

C. J. L. Almqvist. 
• 

I kvinnor ären så älskliga och 
djupsinniga i er kärlek; I förstån 
så väl att vara vänliga och hava 
medlidande utan att göra eder till. 
Mildheten i eder känsla är som 
trycket av eder hand; de äro bägge 
så lätta och mjuka, att den ena sät
ter i stånd att behandla själens sår 
med samma ömhet, varmed den an
dra gör er skickliga att behandla 
kroppens. 

Charles Dickens. 

• 

Lyd Betty, lyd bestämmelsen. 
Sök ej ätt mannabragder hinna, 
Och känn din värdighet, min vän, 
1 äran av att vara kvinna. 

Anna Maria Lenngren. 

Jag är glad att jag icke är man, 
ty jag skulle då vara tvungen att 
gifta mig med en kvinna. 

M:me de Staël. 

MERCER1CERADE 

Dam-Strumpor 

Eleganta Nyheter i moderna färger, 

äro nu inkomna i stort sortiment. 
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Mönstrade, i en massa mo-
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Filialer: Linnégatan i o. Övra Husargatan 4.  Carl Johansgatan 1 3 .  

6n ögonblicksbild. 
Det är helgdag. En sömnig stäm

ning vilar över den dammiga staden. 
Söndagsfirare vandra med långsam
ma steg, ensamma eller i grupper, 
utefter den långa soliga förstads
gatan. Några barn stoja på en äng. 
Från ett blomsterstånd strax utan
för kyrkogårdsgrindarne säljer man 
blommor och gröna kransar, därin
nanför ligger den vita staden med 
sina vårdar och massor av vita och 
svarta kors. 

Blicken stannar på en högrest 
gestalt. Han bryter av mot de an
dra söndagsvandrarna härute — det 
är en typ från city, från boulevar
derna, avenyerna, salongerna. 
Världsmannatypen. Han går en 
smula drömmande som en främling 
i okända kvarter. Vid en vändning 
lyser solen rätt emot honom, rakt in 
i hans ögon. 

Ah! Det är ett bekant ansikte 
och ändå inte bekant. Ty det är 
förskönat, förädlat, har blivit ett 
nytt anlete sedan sist. Den fordom 
högmodiga blicken utstrålar mild
het. Mildhet och godhet vilar över 
hela anletet. Dess forna uttryck av 
spotskhet och gäckeri är totalt 
borta. Det trivs liksom icke mer 
ihop med dragens blida vemod. 

Vad gör han här — ensam — en 
helgdag som denna? Varför susar 

han icke i sin lyxbil till någon nöjets 
ort, eller styr sin vackra lustjakt 
ut mot de blå vidderna? 

Men ah, det är sant! Hans namn 
har nyligen nämnts i samband med 
stora ekonomiska förluster, mora
torium — kanske inställelse. Det 
oerhörda har hänt att en grund som 
troddes bergfast underminerats och 
hotas av en katastrof. Bandet med 
den värld han hela sitt liv tillhört 
kan när som hälst vara slitet. Till 
mångens skadeglädje säkerligen. 
Han ansågs av flera högmodig 
och spotsk — en barbar som kommit 
en smula för högt på samhällsstegen. 

Men så var han likväl en hellen. 
Det är förvisso icke barbarens själ 
som strålar ur hans blick och drag, 
där han står och ser ut över landska
pets mjuka våglinjer. — Allt — 
tyckes denna lugna, blick säga — 
allt kan livet taga ifrån mig Utom 
utom förmågan att glädjas över 
skönheten, att höja mig över hårda 
öden. 

En rödklädd baby som ensamt 
tultar vägen fram har stannat fram
för lians fötter. Hon vänder sitt lilla 
rosiga anlete undrande upp emot ho
nom. Han ser ned på det lilla pyret 
och han 1er, ett gott, värmande le
ende och stiger ur vägen för barnet. 

Några sekunder följer han det 
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«"Ti Q H-Crepe-sulan 
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is Ha fors 

Lawn -Tennis-Skodon 
med GH-Crepesula 

Genom särskild behandling av rågummit (för vilket 
patent sökts) har det lyckats oss att frambringa en 

Crepe-sula, som låter sig fastvulkaniseras vid skon, detta 
utan att sulan mister något av rågummits egenskaper som 
slitstarkaste sulmaterial. Genom denna fastvulkanisering 

blir således sulan orubbligt fästad vid skon i motsats till 
andra rågummisulor, som äro fastsydda eller klistrade. 
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A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 

V I S K A F O R S  
fabrikat till fabrikspriser. 

Brand- och Livförsäkrings-Aktiebo] 

SlfEA 
Göteborg .  

med blicken, därpå fortsätter "han 
långsamt sin väg — in mot kyrko

gården. " * 
Han är kraftig och högrest, ett 

huvud högre än de flesta och dock 
förefaller det som vilade en osynlig 
hand på hans rygg och böjde den 
mot ödmjukhet. Hellenens ödmjuk
het i värdighet och visdom inför li
vets växlande skiften. 

Tora Ramm. 

Varrengöring. 
Jag har gått och bekymrat mig 

för vårrengöringen. 
Jag vet att de äro så gott som 

oundvikliga dessa vantrevnadens da
gar, då ett par utspökade fruntim
mer gå och stöka omkring i vånin
gen, gardinerna rivas ned, stolbenen 
vändas upp, och alla bord och lediga 
fläckar bli så till den grad belamra
de, att man får stå på ett ben i nå
got bortglömt hörn och intaga sina 
måltider. 

Men mitt i bedrövelsen ringde det 
en dag på telefon. En älskvärd 
kvinnlig stämma begynte tala ljuv
liga och häpnadsväckande ord om 
en dammsugningsapparat, som utan 
minsta besvär skötte hela vårrengö
ringen. Fick man lov att göra ett 
besök och demonstrera den? 

Om? Jag hälsade den hjärtligt 
välkommen. Och på utsatt tid kom 
där en man med en kappsäck, ur 
vilken han plockade fram något som 
liknade en leksakselefant med en 
väldigt lång snabel. Föremålet pre
senterades. 

— Marknadens absolut effektiva
ste dammsugare, bekväma avbetal
ningsvillkor. Nu skulle jag själv 
få övertyga mig om dess effektivi
tet. 

Och han släppte elektrisk ström 
in i den lilla elefanten och begynte. 
Jag betraktade honom med stilla 
häpnad. Där han fäjande gick fram 
och i den långa snabeln drog den 
lilla elefanten efter sig verkade han 
som en slags sagans trollkarl. Gardi
ner, väggar, kuddar, bokhyllor, sto
lar, ottomaner, mattor — allt över
fors med en noggrannhet och ord
ning som om han varit städfru hela 
sitt liv. 

Men i mitt sinne satt ändock en 
smula misstro kvar. Kunde en ren
göring verkligen försiggå så där stä
dat och stilla och ändå bli något 
av? I högsta spänning avvaktade 
jag resultatet. 

Efter en stund lösgjorde han en 
liten påse ur apparaten och tömde 
den på en tidning vid mina fötter. 
Mitt hjärta nästan stannade. Där 
låg en dammhög, vars storlek jag 
för min husassistents yrkesäras 
skull absolut vägrar att ange. 

— Är det möjligt? stammade jag 
tillintetgjord. Hade den varit en 
enda centiliter större tror jag att jag 
bestämt mig på fläcken. Men det 
får nog i allmänhet vara något an
nat än en dammhög som så där 
utan vidare lockar pängar ur våra 
fickor. Jag ville åtminstone först 
ha fakta för att allt det där dammet 
funnits i mitt hus. Och jag fram
kastade en antydan därom till troll
karlen framför mig. Han var idel 
förståelse. 

— Då försöka vi med något an
nat, 'sade han välvilligt. För säng
kläder och gångkläder exempelvis 
är apparaten ovärderlig. 

Jag lät min husassistent plocka 

MERKUR TVÅLTn 
ar äve"..S°™ badtvål d^T 

förnämsta. 

Kobbs 
Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

Förlovar 
eller 

Gifter 
annon-Ni Eder, så 

sera det i 

Göteborgs 

MORGONPOST 

Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

• •• 

Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 

fram några filtar och en madrass 
som dagarna förut varit ute till 
piskning. Mänskligt att döma bor
de de ju vara så gott som damm-
fria. Följaktligen såg jag med ett 
visst- sinneslugn, hur det spinnande 
djuret på golvet energiskt slungade 
fram sin sugsnabel emot dem. 

Resultatet blev förkrossande; Jag 
ville av ren finkänslighet inte ens 
betrakta min husassistent, när hon i 
en tidning bar ut den nya dammliö-
gen. 

Min bestörtning .tycktes utöva en 
livande inverkan på demonstranten. 
Om en liten eldsvåda härjat i min 
dubblett kunde slangningen icke ut-
lorst med större energi än den lian 
nu utvecklade. Icke en fläck, icke 
en sak, som kunde misstänkas inne
hålla ett visst kvantum dammpar
tiklar undgick hans öga. Jag fick 
ett överväldigande intryck av att 
en verklig storstädning försiggick 
utan att en sak flyttades. Och man
nen som utförde den gick där så 
hyperelegant som om han klätt sig 

för en wedding-trip. 
Om en stund tornades den tredje 

dammhögen upp för min blick. Må 
det vara nog sagt att jag var glad 
att det endast var mannen och jag-
som voro dessa å-syna vittnen, .la? 
förstod vid dess anblick att nian kan 
behöva ha hemligheter för sina •vän

ner. 
Efter några multiplikationer, sub 

traktioner och rabattdiskussionn 

var dammsugaren införlivad me 

mitt husgeråd. 
Jag avvaktar nu med spänning 

min första riktigt lediga dag- a 

den tänker jag nämligen sjäb 1 â 

att utföra vårrengöringen. 
Ragna Veters. 

Det offentliga möte 
i försvarsfrågan 

som• anordnas måndagen den «0 f' 

kl. 7,30 i Konserthuset bringa8 »1 

läsekrets åtanke. Det är av vi 

mötet genom att bliva fulltaligt ' 

sökt blir den kraftiga opinio 

ring man avser med detsamma. 

¥\ 4. •• 1» • 1»a att ll0S oss kopa '"'"'därför »tÉ 

Det ar ekonomiskt »u*, 
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väl tio gånger så länge, som en gottköpsvaia. ^ ffnskar' 
Prover sändas. Precisera godhetsfullt v^^^olan 
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Offentliga nöjen. 

korensbergsteatern. 

l»: 5tsPel 

j afton kl. 8 : 
DULCIE. 

av Georg Kaufman och Mare 
Connelly. 

(Jya Teatern. 
Varje afton kl. 8: 

EN NYÅRSAFTON. 
; 3 akter av Gilbert Emery. 

£0meal 
Obs.! Matinépriser. 

f i l l a  T e a t e r n .  
Varje afton kl. 8 : 

jördag och Söndag kl. 7 och 9: 

GIFTA UNGKARLAR. 

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

Slopa kaffet och drick 

CAP 
KAKAO 

d 100gr aAWy/-1 
ar tillverkad OD bästa fullmogna kakaobönor i 

ny' Bals au Darken kanel oariljdh-krn 
kn som smakar CAP KAKA( 
dricker den sedan dagligen 

vanliga slag, som en vacker dag till 
sitt namn kunna fästa det hemlig
hetsfulla epitetet publikfavorit. Det 
är sådana utpräglade skådespelar-
temperament som göra en teater till 
en levande laktor i nöjeslivet. Kon
kurrensen är visserligen hård. men 
numera då man får goda platser på 
teatern billigare än på bio, borde 
valet icke vara svårt. 

Nya 1 eatern har upptagit en 
amerikansk komedi "En nyårsnatt" 
av Gilbert Emery. Premiären äger 
lum efter tidningens prässläggning, 
men direktör Selanders namn borgar 
lor att det nya programmet skall 
skänka publiken en underhållande 
afton. 

MAGASIN 

HUNCSGAT. 5/ • TEL. 9/79 

Vårens^Nyheter inkomna 
från dejnest högeleganta 

till enklare skodon. 
Platsens billigaste priser. 

Se skyltfönstren. 

Den bortskämde pojken som är pä 
besök hos sin stränga faster: — Om 
kcr nu skulle gräla för att kaffet är 

kallt??? 
Fastern bistert: — Då. min gosse, 

skulle jag laga att du finge det hett! 

Ceater. 
Det är icke alltid så givet att pjä

ser som göra stor succés i Stockholm 
löna samma framgång i Göteborg. 
Ifråga om Lorensbergsteaterns nu
varande program, lustspelet Dul
de", söm firat storartade publik
triumfer på Vasateatern i Stock-
Min, tyckes dock de båda städernas 
uppfattning gå samman i fullkomlig 
larmoni. Huvudstaden har skrat
tat och Göteborg har skrattat med. 
Stockholm åt Tollie Zell mans Dulcie 
— Göteborg åt Elsa Carlssons. Hela 
nöjet hänger nämligen så gott söm 
uteslutande på titelrollens inne-
liavarinna, den förtjusande unga 
frun som med otrolig energi trasslar 
ihop lustspelets alla trådar tills sa
longen är idel spänning och skratt
salvor. Elsa Carlssons säkra och 
fyndiga läggning av rollen utgör ett 
nytt övertygande bevis för att 
horensbergsteatern med henne för
värvat en kraft av det icke alltlör 

Ö R N A S  
Vilo- & Rekreationshem 
högt och härligt beläget invid sjö i den 
natursköna Simlångsdalen vid ZMahults 
hållplats å SKalmstad—3$olmens järnväg 
öppnas den 10 maj av ny innehav ar inna. 

Soliga trevliga gästrum med utmärkta bäddar. Gott och rikligt bord. Förfrågningar 
besvaras och prospekt lämnas till den 1 maj, adress Föreningsgatan 11, Göteborg. 
Efter den 1 maj Örnås, Ryaberg. Telefon Simlångsdalen 11 B. via Halmstad. 

Caj sa JCarsson. 

Underverket. 
Et,t underverk kalla vi det oför

klarliga, när vi se det första gån
gen. Sedan är det naturligt, var-
dagligt och inte märkvärdigt alls. 

Det finns människor, som, om 
man frågade dem, inte skulle kun
na ange något underbart i den 
dem omgivande världen, som dock 
är full av oförklarliga ting och 
mystiska händelser. 

Jag tänkte på detta, då jag ur 
äggkläckningsmaskinen tog ut ett 
av de hundra ägg, som lades in 
där för tre veckor sedan. 

Då var det ett vanligt ägg, ett 
sådant som man, sedan det kokats, 
äter till frukost, ett ägg med en 
vita, en gula, ett livsfrö. Sedan 
dess har ingenting annat vederfa
rits det än att det legat i värme. 

Nu vilar det i min hand. 
Plötsligt inträffar något. I den

na till synes livlösa, väl tillslutna 
tingest finnes tydligen ett levande 
väsende! Det höres lätta slag på 
innersidan av skalet. En spricka 
uppstår, flera ! Några små skal
skärvor falla undan och ett litet 
fågelnäbb visar sig i öppningen. 
Oförtrutet och med endast korta 
vilopauser fortsätter det sitt arbete, 
riktar hugg på hugg mot skalet. 
Metodiskt, kunnigt i en rät linje 
runt ägget. 

Plötsligt falla de båda hälvterna 
isär och se, där ligger en kyck
ling ! Ännu är han en smula vim-
melkantig och svag, och han ser 
inte mycket ut för världen med 
dunet vått och klibbigt. Men han 
repar sig, han lyckas komma ur 
skalet, han torkar i min varma 
hand, dunet blir poröst och burrar 
upp sig — nu är han en liten 
guldboll ! Han reser sig på något 
ostadiga ben och ser mig undrande 
an med klotrunda pigga ögon. 

Var kommer han från? Vem har 
fabricerat honom? Vitan och gulan, 
som ursprungligen funnos i ägget, 
äro borta. Någon har använt dem 
för att tillverka den här vackra 
lilla varelsen ! Någon trollkarl har 
förvandlat dessa båda enkla ämnen 
till alla möjliga olikartade saker: 
en benstomme, muskler, nerver, 
hjärna, hjärta, lungor och andra 

sinnrikt inrättade organ, detta lilla 
söta huvud, dessa lustiga glind-
rande ögon, detta näbb, som re
dan öppnar sig efter mat, detta 
guldgula dun! 

Vad är det för en underbar kraft 
som varit i verksamhet här? Som 
vetat hur en kyckling skall se ut 
innan och utan, som med hjälp av 
endast litet värme totat till honom 
så här perfekt på fastställd tid, 
som fått vitan och gulan att räcka 
till dessa dussintals saker och att 
ta precis slut? 

Nu står den lille bytingen där 
gyllene, säker, bredbent i min hand, 
redan hemmastadd i den värld, där 
han på ett så överraskande sätt 
gjort sitt inträde.- Som det sötaste, 
alldagligaste, mest oförklarliga lilla 
underverk står han där! 

Den fundersamma. 

X  

Vila och Rekreation 

H i n d å s h e m m e t  
f. d. Björkmans Kuranstalt. 

Berömt för komfort, lugn, hemtrevnad och gott bord — 25 vackra rum. — Salonger med 
piano. Stort bibliotek — Biljard — Radio — Elegant badavdeln. m. vanl. och med "V bad 
samt ljusbehandling — Röda Korssyster — Helpension 7 à 8 kr. pr dag. Telefon Hmdas 

F)ar ungdomen inga 
ideal? 

En framstående pedagog yttrade i 
e t av sina, utomordentliga föredrag 
under en turné i Sverige för någon 
tid sedan något i den här vägen: 
"Sveriges ungdom behöver ideal, sto
ra män, kvinnor, helgon, martyrer, 
hjältar, med andra ord ideal att se 
upp till, att följa." Tyvärr har han 
alltför rätt. Våra unga sakna i stor 
utsträckning ideal. Fråga en ungdom 
i ton-åren efter hans eller hennes 
ideal och det skulle väl knappast för
våna om svaret bleve någon känd 
boxare eller filmdiva! Vi kunna 
naturligtvis skylla på tidsandan — 
det har man gjort i alla tider. 

Att vara ideell — detta uttryck 
har för nutidsungdomen en bismak 
av "icke-vetenskaplighet". Roman
tikens tid är visserligen förbi och vi 
leva inte direkt i materialismens men 
i dess "svallvågs efterdyning", ty 
materialismen har spelat ut sin roll. 
De unga behöva sannerligen ej fruk
ta att synas "ovetenskapliga", om 
de till äventyrs skulle luta åt det 
ideella, och just inom vetenskapliga 
kretsar börjar en verkligt ideell upp
fattning att göra. »ig allt mer gäl
lande. Det är helt enkelt inte up to 
date längre att tala om den "mekani
ska världsordningen", som en ung 
student jag resonerade med häromda
gen, stirrat sig blind pa, det är inte 
"modernt" alls att vara ateist, bibel-
föraktare eller skeptiker. Det före

faller som hade skolboksutgivarna ej 
kunnat hålla jämna steg med sena 
tiders vetenskapliga upptäckter! 
Många, visa med fakta välproppade 
gymnasister och högskolister leva i 
beklaglig okunnighet om den allt mer 
växande uppfattningen om ett enhet
ligt liv bakom alla former, om före
komsten av ett liv med grad men 
ej artskillnad hos såväl växter som 
djur — ja, t. o. m. metaller. De un
ga veta i ringa utsträckning om så
dana saker som tankens makt eller 
undermedvetandets betydelse för vårt 
liv. De ha ej reda på, att vetenska
pen nu för tiden ingalunda rycker 
på axlarne åt fenomen sådana som 
clairvoyan-s och psykometri. att man 
med större respekt än förr studerar 
de "syner och uppenbarelser" som 
äro helgons och mystikers gemensam
ma erfarenheter, och att vissa grenar 
av vetenskapen numera av dessa förr 
som "hjärnspöken" och hallucinatio
ner betecknade upplevelser, drar 
vissa slutsatser om människans psy
kiska konstitution. De ignorera allt
för mycket den nya litteratur, som 
f. n. växer upp med psykoanalys, 
suggestion, tankekoncentration som 
studieobjekt. De se för litet på livets 
"inre sida", glömma, att idéen och 
t nken måste föregå ,form-skapandet! 

De glömma, att inom sig själva 
söka finna lagarna för medvetandets 
utveckling — men kanske glömmer 
den äldre generationen ofta själv, att 
jordens fröjder och lidanden i och 
för sig intet annat äro än illusioner, 
att dessas hela existensberättigande 
ligger i deras förmåga eller oförmåga 
att ge oss erfarenheter, varigenom 
själen kan växa och utvecklas. 

Om vi oftare i hemmen talade med 
barnen om goda och stora människor, 
m. a. o. gåve dem ideal med på vägen 
ut i livet, skulle vi rusta dem bättre 
än då vi, .som tyvärr oftast är fallet, 
lite generat ringaktande, tala om re
ligiös vidskepelse och om "det goda" 
som en filosofisk term blott. Låt 
oss, som kommit därhän, att vi se en 
plan, se obevekliga, andliga lagar, 
som styra, själens liv lika väl som 
de fysiska lagarna styra världarnas, 
ej vara rädda för att uttala våra 
åsikter, ej ängsliga för att "verka 
omoderna", hemmagjorda, därför att 
vi tro på en ledande makt, en utsta
kad plan för människors liv. 

Stella Rydholm. 

rTyiaiiiale/i 
skall verka solid och bekväm. 

Den modifierade 
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som utgått från 

välkända möbelfabriker lämpar sig syn

nerligen väl för matsalen. Samma stil 

tillämpas med största fördel för herrums

möblemang. Bese den i vår utställning 

och underrätta Eder samtidigt om bo

sättningsförsäkringen och våra bekväma 

avbetalningsvillkor. 

ArB. FERD. LUNDQUISTC-C9 
CL A VD CLKINGGJT 

Tel. 16845. GÖTEBORG Tel.16845-

—- s 

ffiänniskogåtor. 
Blyerts-skiss 

av 

RUTH ALMÈN. 

Efter kvällsvarden brukade värd
innan i pensionatet ibland tända en 
brasa i den öppna spisen i hallen. 

Hon hade stabila gäster som bodde 
hos henne år efter år, som flyttade 
med henne då hon blev uppsagd och 
måste söka sig ny lägenhet, och vilka 
icke kunde tänka sig att inackordera 
sig hos någon annan, ty hon förstod 
att omgiva dem alla med atmosfären 
av ett hem. 

Där voro de tre lärarinnorna, som 
visserligen älskade sitt arbete, men 

E n  f a r l i g  
l e k p l a t s . . *  

Ni vet sedan gammalt att ljus och renlighet 
äro bacillernas värsta fiender. 

Djupt nere i mattans botten, dit ljuset icke 
förmår tränga, samlas massor av smuts; där 
trivas också bacillerna. 

Att dammsuga mattorna gör icke hemmet 
mera hygieniskt, alldenstund dammsugaren 
lämnar den intrampade bottensmörjan kvar. 
Den måste piskas ur. 

Endast en maskin i hela världen, HOOVER, 
förmår piska mattorna inomhus, utan att röra 
upp damm. 

HOOVER 
Dm piskar, medan den sopar, medan den suger.,. 

A.?ß. Ferd. Lundquist & Co., Göteborg. 
HOOVKR-AVD. CîT' Tel. 4614 

Cyckostenen. 
Av ULLA REIMER. 

TT. 
^ allner såg stort på honom. 

~~ Vänta, sade han. Du har rätt. 
I)<jt ligger något i det där. Stenen 

^ar wkså en annan historia, en äldre 
som kanske -duger. Du skall få 

^iira. Jag är inte medspelande i den 
in'ei1 j'aK har reda på den genom en 
?ammal tant, faster till min ung-
'0®sflamm,a. Och hon, flickan, hade 
Utt ' 
•Wsflam: 

stenen av sin far som var den 
^Pnuiglige ägaren. Nu skall du 
a historien ! 

Saliner började berätta, ivrigt och 

®'v ängslad av skildringen: 

kyrkoherde Berner åkte vägen 
am i sitt vackra ekipage. De gran-

^ bixarne som genast när vagnen 
"lngde ut g(>nom grindarne till det 

sta ^ kyrktfherdebostället »satt hög-

(j '>ar^ manades ytterligare på av 
sCll"am'e ^us^en ' kyrkoherden 

e till sin syster överstinnan Eah-

nëhjelm på Lindihult och ärendet var 
brådskande, det hade gubben Hurtig 
förstått på kyrkoherdens otåliga sätt, 
Han ville väl nödigt lämna unga 
prostinnan ensam i hennes svara 

sjukdom. 
Vagnen körde in i den långa allén 

upp till Lindhult. traktens största 
herresäte och svängde upp framför 
stora ingången. Kyrkoherden 
sprang upp för trappan och sedan 
han av en framilande betjänt hört att 
överstinnan var i sitt arbetsrum 

skyndade han dit. 
När han ryckte upp dörren, vände 

sig överstinnan om, slog igen den sto
ra rä k en skapsbok en och gick med ut

sträckta händer sin bror till mötes. 
Göran! Hjärtans bror! 

Hon hejdade sig då hon mötte 

hans blick. 
Har något hänt? Leon ti ne? frå

gade hon. 
Kyrkoherden kramade hennes hän-

Hon går ifråii mig, mumlade 
han ångestMlt. Denna förfärliga 

kraftlöshet — en suck och hon skall 

vara borta. 
Överstinnan sköt honom ner i en 

länstol och tog själv plats mitt emot 

honom. 
— Låt oss talas vid lugnt och 

sansat, Göran, sade hon med det mo
derliga tonfall hon alltid använde 
gent emot den yngre brodern. 

Hon tystnade. Nej, inför denna 
omåttliga sorg kunde hon icke -säga 

de kallt förnuftiga ord hon ämnat. 
Käre bror, skulle hon velat 

säga, jag vet att förlusten kommer 
att. synas dig omätlig, omöjlig att 
•bära, men du är spänstig, du skall 

övervinna sorgen. Du är i dina bä
sta år, du skall finna en ny lycka. 

Hon tiger och det blir i stället bro

dern som talar. 
Denna sjukdom liar inte något 

organiskt ursprung. Den är endast 
en sinnets kraftlöshet, en håglöshet 
intill fullständig självuppgivelse. 

Varför vill hon inte leva? Varför 
vill hon gå bort? b örstar du del ? 
Hon är endast trettio år, hon håller 
av mig, älskar barnen. När jag talar 
med läkaren svarar han alltid ett 
och detsamma: Väck hennes intresse 

för något i livet, ryck henne med go
do eller ondo upp ur dvalan, och hon 

skall vara räddad. 

Han böjer sig fram och griper 
systerns händer: — Leontine hör 
inte mina böner, inte mina förebrå
elser; det är som de inte nådde hen
ne, men du är klok och klarsynt, du 

skall finna på råd. 

— Han skakar henne: — Du har 
varit mer som en mor än en syster 
för mig, du skall hjälpa mig nu när 
det gäller allt som ger mitt liv värde. 

Överstinnan reser sig utan att 
svara och går bort till det öppna iön-
stret. Hon blickar ut över den 

stora parken utan att se vårens skön
het, utan att höra trasten som 
sjunger i den nära linden. — Leon
tine är icke den hustru hon önskat 
sin bror. Hon är mycket täck men 
det är också alltsammans. Hon är 
ömtålig och svår att förstå, nyckfull 
och underlig. Hennes hälsa är icke 

den bästa. -— 

En stark känsla av beklämning 
smyger över överstinnan där hon 

står försjunken i tankar. Erfaren
heten har lärt henne risken av att 
gripa in i andra människors öden, 
men broderns sorg bränner hennes 

ta som eld, och hon säger i det 

hon långsamt vänder sig inåt rum
met: 

— Det finns ett medel — ett 
grymt! Jag ger dig det ogärna, 
ja, med verklig fruktan, men din 
förtvivlan tvingar mig. 

Hon lyfter avvärjande händerna 
mot honom, när han stormande 
springer upp. — Din hustru be

rättade en gång för mig under stark 
sinnesrörelse om sin olyckliga barn
dom — hennes styvmor var hård och 
kärlek slös. Där är Leonines sårbara 
punkt,. Påminn henne om att du 
ännu är i dina bästa år, att du som 
präst inte skall kunna inlåta dig på 
någon lös förbindelse — kort och 
gott säg henne, ifall du har mod att 
göra det, säg henne att du om hon 
går bort skall ge hennes barn styv

mor! 

Den berättande reste sig upp och 

gick ett par slag av och an i rummet. 
Sedan han tänt en ny cigarett och 
åter grenslat sin stol fortsatte han 
berättelsen : 

-— Det fanns inga vittnen till den 
scen som utspelades mellan kyrko
herden och hans unga hustru, men 

ett faktum var att denna mot all för
modan återvände till livet. Hennes 
konvalescens tog lång tid, en tid som 
var utomordentligt prövande för 
omgivningen. Hon var hypernervös 
och på ett uppseendeväckande sätt 
bitter, ja, nästan hatfull mot sin ma
ke. Men krafterna återkommo efter 
hand och till sist var den unga prost
innan sig själv igen, nyckfull och 
oberäknelig som alltid men för det 
mesta god och glättig. Äktenskapet 
ansågs och var 110g också mycket 
lyckligt. 

Det gick tio år och ytterligare, 
tre. Då sjuknade prostinnan plöts
ligt tidigt en höst och dog efter en
dast ett par dagar. Det fanns tre 
döttrar i äktenskapet, två gifta och 
så flickungen Marianne, som jag 
sedan förlovade mig med. 

Det var inte förrän flera månader 
efter dödsfallet som den gamla över
stinnan antydningsvis fick höra av 
sin bror vad som den där gången 
förkunnats mellan honom och hust
run. Något som var alldeles nytt 
för överstinnan och som häftigt oro
ade henne var att kyrkoherden, för
ledd av sina känslor, och antagligen 
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ett ändlöst lidande, utan måste kun
na gäldas och utplånas. Männi
skans prövotid anses sålunda icke in
skränkt till jordelivet utan oändlig 
•— på detta sätt tillförsäkras hela 
mänskligheten om än efter en oöver
skådlig tidrymd allmän lycksalig

het. 
Det är denna milda förkunnelse, 

den mildaste människoförståndet in
om rättvisans ram kunnat utforma, 
som biskopen av Lincoln i likhet 
med många andra Ordets förkunna-
re påklagar och säkerligen icke utan 
skäl. 

Genom att lova oss nya prövnings
tillstånd bakom gravens fruktade 
port invaggar den oss, helt säkert 
utan att själv önska det, utan kan
ske att själv vara medveten därom, 
i en säkerhet, vilken låter vårt stånd
punktstagande till det högsta väsen
det och religionen framstå som en 
icke. brådskande angelägenhet, vil
ken vi utan fara kunna undanskjuta 
hur länge som hälst. Hela den re
ligiösa frågan har därmed förlorat i 
betydelse. Ftuktan för Gud är för
svunnen, känslan av synd och an
svar borta, ångern okänd. Allt är 
tillåtet, allt är riskfritt. Vi söka ic
ke Gud, vi hava vänt vårt ansikte 
från honom, vi gå i denna riktning, 
vilken måste leda till sinnets fort
skridande förhärdelse. 

Den stora frågan är vilkendera 
av dessa förkunnelser, den modärna 
milda eller den äldre strängare som 
står prövningen. Den senare 
stöder sig på Kristi egna ord om att 
omvändelsen till Gud måste ske un
der jordelivet, den milda förkunnel
sen ser ett löfte om en över graven 
nående respittid i Paulus uttalanden 
i det första Korintierbrevets femton
de kap. att Kristus måste regera till 
dess han lagt allt under sin fot och 
då allting på detta sätt underkuvats 
skall Gud vara allt i alla. 

Problemet är allt för stort för att 
vi kritiklöst skulle kunna godtaga 
den ena eller den andra tydningen. 
Vi måste lösa det på eget ansvar. 

Eder styrka är i endräkt, 
Eder fara i oisämja. 
Leven då i frid härefter 
Och som bröder 1-ev tillsammans! 

Longfellow. 

<É>. 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

En 
v e r k l i g  s k a t t  

för hudens vård är en 

god, balsamisk tvål. 

Ni får en ungdomlig, 
I 

klar och frisk hy ge

nom dagligt bruk av 

Y v Y - T V Å L E N  

Pris 1 kr. pr. st. 

A.- B. YvY-FABRIKEN 

YSTAD 

Johanna Hnderseon 

t 
Fröken Johanna Andersson, en 

känd och framstående medlem av 
Göteborgs kontoristvärld, skildes 
hädan den 11 april efter en lång, 
svår och kraftuttömmande sjukdom, 
vilken hon bar med sällsynt mod, 
styrka och undergivenhet. Ännu 
ett par dagar före sin bortgång var 
hon som vanligt i sitt arbete, ehuru 
redan vid bristningsgränsen av sin 
förmåga. 

Född i Värmland kom hon tidigt 
till Göteborg och var under en lång 
följd av år knuten till Glava glas
bruks i denna stad varande avdel
ningskontor, där hon blev sin chefs 
högra hand. När kontoret indrogs, 
övergick hon till John Fr. Ander
ssons kontor som bokförare, en be
fattning som hon vid sin bortgång 
innehade. En glad arbetsmänniska 
och skicklig i sitt yrke var hon en 
kraft av betydenhet, där hon hade 
sitt verksamhetsfält. 

Med varm känsla för den kår hon 
tillhörde var lion för tjugo år sedan 
med om bildandet av Kvinnliga 
kontoristförbundet vilket kom att 
räkna henne som en av sina verk
sammaste, mest kända och populära 
medlemmar. Särskilt högt skattat 
var hennes intresserade arbete som 
bibliotekarie och medlem av kom
mittén för beklädandet av fattiga 
barn. 

Till sin natur öppen, god, hjälp
sam och trots sjukdomen in i det 
sista värmländskt hurtig och glad
lynt vann hon inom den stora kam
ratkrets, där hon rörde sig, liksom 
där utanför talrika vänner som med 
tillgivenhet och saknatj skola min
nas hennes hjärtegoda vänsälla per
sonlighet. Den bortgångna, den sis
ta i sin syskonkrets, sörjes närmast 
av en åldrig; moder. 

Kvinnan bedömd av man

nen och — kvinnan. 

0 kvinna! Krona uti skapelsen, 
Du ensam äger uti ljuv förening 
Allt ädelt heligt och allt gudaskönt 
Som tanken tänker och som ögat 

skådar 
Ibland Guds verk. 

J. Milton. 
* 

Kvinnans ändamål är att göra 
mänsklighetens liv härnere härligt 
och fullständigt. Det är i hennes 
famn som mannen, ännu på jorden, 
anar himlen. 

C. J. L. Almqvist. 
• 

I kvinnor ären så älskliga och 
djupsinniga i er kärlek; I förstån 
så väl att vara vänliga och hava 
medlidande utan att göra eder till. 
Mildheten i eder känsla är som 
trycket av eder hand; de äro bägge 
så lätta och mjuka, att den ena sät
ter i stånd att behandla själens sår 
med samma ömhet, varmed den an
dra gör er skickliga att behandla 
kroppens. 

Charles Dickens. 

• 

Lyd Betty, lyd bestämmelsen. 
Sök ej ätt mannabragder hinna, 
Och känn din värdighet, min vän, 
1 äran av att vara kvinna. 

Anna Maria Lenngren. 

Jag är glad att jag icke är man, 
ty jag skulle då vara tvungen att 
gifta mig med en kvinna. 

M:me de Staël. 

MERCER1CERADE 

Dam-Strumpor 

Eleganta Nyheter i moderna färger, 

äro nu inkomna i stort sortiment. 

Prir kval. kul 

Prima kval. m. dubbeiför-
stärkt fot, svarta o. kul. 190 

Specialkval., svarta o. kul. 2 

Mönstrade, i en massa mo-
derna färger 

Högfintrådkval.tri. särdeles A 
vackerglans.svartao.kul. 

Största färgurval. 

A .  J ö n s s o n  
Specialaffär för Tricotvaror. 
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Filialer: Linnégatan i o. Övra Husargatan 4.  Carl Johansgatan 1 3 .  

6n ögonblicksbild. 
Det är helgdag. En sömnig stäm

ning vilar över den dammiga staden. 
Söndagsfirare vandra med långsam
ma steg, ensamma eller i grupper, 
utefter den långa soliga förstads
gatan. Några barn stoja på en äng. 
Från ett blomsterstånd strax utan
för kyrkogårdsgrindarne säljer man 
blommor och gröna kransar, därin
nanför ligger den vita staden med 
sina vårdar och massor av vita och 
svarta kors. 

Blicken stannar på en högrest 
gestalt. Han bryter av mot de an
dra söndagsvandrarna härute — det 
är en typ från city, från boulevar
derna, avenyerna, salongerna. 
Världsmannatypen. Han går en 
smula drömmande som en främling 
i okända kvarter. Vid en vändning 
lyser solen rätt emot honom, rakt in 
i hans ögon. 

Ah! Det är ett bekant ansikte 
och ändå inte bekant. Ty det är 
förskönat, förädlat, har blivit ett 
nytt anlete sedan sist. Den fordom 
högmodiga blicken utstrålar mild
het. Mildhet och godhet vilar över 
hela anletet. Dess forna uttryck av 
spotskhet och gäckeri är totalt 
borta. Det trivs liksom icke mer 
ihop med dragens blida vemod. 

Vad gör han här — ensam — en 
helgdag som denna? Varför susar 

han icke i sin lyxbil till någon nöjets 
ort, eller styr sin vackra lustjakt 
ut mot de blå vidderna? 

Men ah, det är sant! Hans namn 
har nyligen nämnts i samband med 
stora ekonomiska förluster, mora
torium — kanske inställelse. Det 
oerhörda har hänt att en grund som 
troddes bergfast underminerats och 
hotas av en katastrof. Bandet med 
den värld han hela sitt liv tillhört 
kan när som hälst vara slitet. Till 
mångens skadeglädje säkerligen. 
Han ansågs av flera högmodig 
och spotsk — en barbar som kommit 
en smula för högt på samhällsstegen. 

Men så var han likväl en hellen. 
Det är förvisso icke barbarens själ 
som strålar ur hans blick och drag, 
där han står och ser ut över landska
pets mjuka våglinjer. — Allt — 
tyckes denna lugna, blick säga — 
allt kan livet taga ifrån mig Utom 
utom förmågan att glädjas över 
skönheten, att höja mig över hårda 
öden. 

En rödklädd baby som ensamt 
tultar vägen fram har stannat fram
för lians fötter. Hon vänder sitt lilla 
rosiga anlete undrande upp emot ho
nom. Han ser ned på det lilla pyret 
och han 1er, ett gott, värmande le
ende och stiger ur vägen för barnet. 

Några sekunder följer han det 
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«"Ti Q H-Crepe-sulan 
ß/yriCT^ fas t vulcanise rad 

Jictca dihrH 
tpj±|±kxäs ii 
•tUitimii 

1890 
VSKAftâ 

«tlTltife 
Wit-1 •k-tt 

is Ha fors 

Lawn -Tennis-Skodon 
med GH-Crepesula 

Genom särskild behandling av rågummit (för vilket 
patent sökts) har det lyckats oss att frambringa en 

Crepe-sula, som låter sig fastvulkaniseras vid skon, detta 
utan att sulan mister något av rågummits egenskaper som 
slitstarkaste sulmaterial. Genom denna fastvulkanisering 

blir således sulan orubbligt fästad vid skon i motsats till 
andra rågummisulor, som äro fastsydda eller klistrade. 
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med blicken, därpå fortsätter "han 
långsamt sin väg — in mot kyrko

gården. " * 
Han är kraftig och högrest, ett 

huvud högre än de flesta och dock 
förefaller det som vilade en osynlig 
hand på hans rygg och böjde den 
mot ödmjukhet. Hellenens ödmjuk
het i värdighet och visdom inför li
vets växlande skiften. 

Tora Ramm. 

Varrengöring. 
Jag har gått och bekymrat mig 

för vårrengöringen. 
Jag vet att de äro så gott som 

oundvikliga dessa vantrevnadens da
gar, då ett par utspökade fruntim
mer gå och stöka omkring i vånin
gen, gardinerna rivas ned, stolbenen 
vändas upp, och alla bord och lediga 
fläckar bli så till den grad belamra
de, att man får stå på ett ben i nå
got bortglömt hörn och intaga sina 
måltider. 

Men mitt i bedrövelsen ringde det 
en dag på telefon. En älskvärd 
kvinnlig stämma begynte tala ljuv
liga och häpnadsväckande ord om 
en dammsugningsapparat, som utan 
minsta besvär skötte hela vårrengö
ringen. Fick man lov att göra ett 
besök och demonstrera den? 

Om? Jag hälsade den hjärtligt 
välkommen. Och på utsatt tid kom 
där en man med en kappsäck, ur 
vilken han plockade fram något som 
liknade en leksakselefant med en 
väldigt lång snabel. Föremålet pre
senterades. 

— Marknadens absolut effektiva
ste dammsugare, bekväma avbetal
ningsvillkor. Nu skulle jag själv 
få övertyga mig om dess effektivi
tet. 

Och han släppte elektrisk ström 
in i den lilla elefanten och begynte. 
Jag betraktade honom med stilla 
häpnad. Där han fäjande gick fram 
och i den långa snabeln drog den 
lilla elefanten efter sig verkade han 
som en slags sagans trollkarl. Gardi
ner, väggar, kuddar, bokhyllor, sto
lar, ottomaner, mattor — allt över
fors med en noggrannhet och ord
ning som om han varit städfru hela 
sitt liv. 

Men i mitt sinne satt ändock en 
smula misstro kvar. Kunde en ren
göring verkligen försiggå så där stä
dat och stilla och ändå bli något 
av? I högsta spänning avvaktade 
jag resultatet. 

Efter en stund lösgjorde han en 
liten påse ur apparaten och tömde 
den på en tidning vid mina fötter. 
Mitt hjärta nästan stannade. Där 
låg en dammhög, vars storlek jag 
för min husassistents yrkesäras 
skull absolut vägrar att ange. 

— Är det möjligt? stammade jag 
tillintetgjord. Hade den varit en 
enda centiliter större tror jag att jag 
bestämt mig på fläcken. Men det 
får nog i allmänhet vara något an
nat än en dammhög som så där 
utan vidare lockar pängar ur våra 
fickor. Jag ville åtminstone först 
ha fakta för att allt det där dammet 
funnits i mitt hus. Och jag fram
kastade en antydan därom till troll
karlen framför mig. Han var idel 
förståelse. 

— Då försöka vi med något an
nat, 'sade han välvilligt. För säng
kläder och gångkläder exempelvis 
är apparaten ovärderlig. 

Jag lät min husassistent plocka 

MERKUR TVÅLTn 
ar äve"..S°™ badtvål d^T 

förnämsta. 

Kobbs 
Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

Förlovar 
eller 

Gifter 
annon-Ni Eder, så 

sera det i 

Göteborgs 

MORGONPOST 

Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

• •• 

Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 

fram några filtar och en madrass 
som dagarna förut varit ute till 
piskning. Mänskligt att döma bor
de de ju vara så gott som damm-
fria. Följaktligen såg jag med ett 
visst- sinneslugn, hur det spinnande 
djuret på golvet energiskt slungade 
fram sin sugsnabel emot dem. 

Resultatet blev förkrossande; Jag 
ville av ren finkänslighet inte ens 
betrakta min husassistent, när hon i 
en tidning bar ut den nya dammliö-
gen. 

Min bestörtning .tycktes utöva en 
livande inverkan på demonstranten. 
Om en liten eldsvåda härjat i min 
dubblett kunde slangningen icke ut-
lorst med större energi än den lian 
nu utvecklade. Icke en fläck, icke 
en sak, som kunde misstänkas inne
hålla ett visst kvantum dammpar
tiklar undgick hans öga. Jag fick 
ett överväldigande intryck av att 
en verklig storstädning försiggick 
utan att en sak flyttades. Och man
nen som utförde den gick där så 
hyperelegant som om han klätt sig 

för en wedding-trip. 
Om en stund tornades den tredje 

dammhögen upp för min blick. Må 
det vara nog sagt att jag var glad 
att det endast var mannen och jag-
som voro dessa å-syna vittnen, .la? 
förstod vid dess anblick att nian kan 
behöva ha hemligheter för sina •vän

ner. 
Efter några multiplikationer, sub 

traktioner och rabattdiskussionn 

var dammsugaren införlivad me 

mitt husgeråd. 
Jag avvaktar nu med spänning 

min första riktigt lediga dag- a 

den tänker jag nämligen sjäb 1 â 

att utföra vårrengöringen. 
Ragna Veters. 

Det offentliga möte 
i försvarsfrågan 

som• anordnas måndagen den «0 f' 

kl. 7,30 i Konserthuset bringa8 »1 

läsekrets åtanke. Det är av vi 

mötet genom att bliva fulltaligt ' 

sökt blir den kraftiga opinio 

ring man avser med detsamma. 

¥\ 4. •• 1» • 1»a att ll0S oss kopa '"'"'därför »tÉ 

Det ar ekonomiskt »u*, 
IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllN^ våra tillverkningar 

väl tio gånger så länge, som en gottköpsvaia. ^ ffnskar' 
Prover sändas. Precisera godhetsfullt v^^^olan 
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Offentliga nöjen. 

korensbergsteatern. 

l»: 5tsPel 

j afton kl. 8 : 
DULCIE. 

av Georg Kaufman och Mare 
Connelly. 

(Jya Teatern. 
Varje afton kl. 8: 

EN NYÅRSAFTON. 
; 3 akter av Gilbert Emery. 

£0meal 
Obs.! Matinépriser. 

f i l l a  T e a t e r n .  
Varje afton kl. 8 : 

jördag och Söndag kl. 7 och 9: 

GIFTA UNGKARLAR. 

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

Slopa kaffet och drick 

CAP 
KAKAO 

d 100gr aAWy/-1 
ar tillverkad OD bästa fullmogna kakaobönor i 

ny' Bals au Darken kanel oariljdh-krn 
kn som smakar CAP KAKA( 
dricker den sedan dagligen 

vanliga slag, som en vacker dag till 
sitt namn kunna fästa det hemlig
hetsfulla epitetet publikfavorit. Det 
är sådana utpräglade skådespelar-
temperament som göra en teater till 
en levande laktor i nöjeslivet. Kon
kurrensen är visserligen hård. men 
numera då man får goda platser på 
teatern billigare än på bio, borde 
valet icke vara svårt. 

Nya 1 eatern har upptagit en 
amerikansk komedi "En nyårsnatt" 
av Gilbert Emery. Premiären äger 
lum efter tidningens prässläggning, 
men direktör Selanders namn borgar 
lor att det nya programmet skall 
skänka publiken en underhållande 
afton. 

MAGASIN 

HUNCSGAT. 5/ • TEL. 9/79 

Vårens^Nyheter inkomna 
från dejnest högeleganta 

till enklare skodon. 
Platsens billigaste priser. 

Se skyltfönstren. 

Den bortskämde pojken som är pä 
besök hos sin stränga faster: — Om 
kcr nu skulle gräla för att kaffet är 

kallt??? 
Fastern bistert: — Då. min gosse, 

skulle jag laga att du finge det hett! 

Ceater. 
Det är icke alltid så givet att pjä

ser som göra stor succés i Stockholm 
löna samma framgång i Göteborg. 
Ifråga om Lorensbergsteaterns nu
varande program, lustspelet Dul
de", söm firat storartade publik
triumfer på Vasateatern i Stock-
Min, tyckes dock de båda städernas 
uppfattning gå samman i fullkomlig 
larmoni. Huvudstaden har skrat
tat och Göteborg har skrattat med. 
Stockholm åt Tollie Zell mans Dulcie 
— Göteborg åt Elsa Carlssons. Hela 
nöjet hänger nämligen så gott söm 
uteslutande på titelrollens inne-
liavarinna, den förtjusande unga 
frun som med otrolig energi trasslar 
ihop lustspelets alla trådar tills sa
longen är idel spänning och skratt
salvor. Elsa Carlssons säkra och 
fyndiga läggning av rollen utgör ett 
nytt övertygande bevis för att 
horensbergsteatern med henne för
värvat en kraft av det icke alltlör 

Ö R N A S  
Vilo- & Rekreationshem 
högt och härligt beläget invid sjö i den 
natursköna Simlångsdalen vid ZMahults 
hållplats å SKalmstad—3$olmens järnväg 
öppnas den 10 maj av ny innehav ar inna. 

Soliga trevliga gästrum med utmärkta bäddar. Gott och rikligt bord. Förfrågningar 
besvaras och prospekt lämnas till den 1 maj, adress Föreningsgatan 11, Göteborg. 
Efter den 1 maj Örnås, Ryaberg. Telefon Simlångsdalen 11 B. via Halmstad. 

Caj sa JCarsson. 

Underverket. 
Et,t underverk kalla vi det oför

klarliga, när vi se det första gån
gen. Sedan är det naturligt, var-
dagligt och inte märkvärdigt alls. 

Det finns människor, som, om 
man frågade dem, inte skulle kun
na ange något underbart i den 
dem omgivande världen, som dock 
är full av oförklarliga ting och 
mystiska händelser. 

Jag tänkte på detta, då jag ur 
äggkläckningsmaskinen tog ut ett 
av de hundra ägg, som lades in 
där för tre veckor sedan. 

Då var det ett vanligt ägg, ett 
sådant som man, sedan det kokats, 
äter till frukost, ett ägg med en 
vita, en gula, ett livsfrö. Sedan 
dess har ingenting annat vederfa
rits det än att det legat i värme. 

Nu vilar det i min hand. 
Plötsligt inträffar något. I den

na till synes livlösa, väl tillslutna 
tingest finnes tydligen ett levande 
väsende! Det höres lätta slag på 
innersidan av skalet. En spricka 
uppstår, flera ! Några små skal
skärvor falla undan och ett litet 
fågelnäbb visar sig i öppningen. 
Oförtrutet och med endast korta 
vilopauser fortsätter det sitt arbete, 
riktar hugg på hugg mot skalet. 
Metodiskt, kunnigt i en rät linje 
runt ägget. 

Plötsligt falla de båda hälvterna 
isär och se, där ligger en kyck
ling ! Ännu är han en smula vim-
melkantig och svag, och han ser 
inte mycket ut för världen med 
dunet vått och klibbigt. Men han 
repar sig, han lyckas komma ur 
skalet, han torkar i min varma 
hand, dunet blir poröst och burrar 
upp sig — nu är han en liten 
guldboll ! Han reser sig på något 
ostadiga ben och ser mig undrande 
an med klotrunda pigga ögon. 

Var kommer han från? Vem har 
fabricerat honom? Vitan och gulan, 
som ursprungligen funnos i ägget, 
äro borta. Någon har använt dem 
för att tillverka den här vackra 
lilla varelsen ! Någon trollkarl har 
förvandlat dessa båda enkla ämnen 
till alla möjliga olikartade saker: 
en benstomme, muskler, nerver, 
hjärna, hjärta, lungor och andra 

sinnrikt inrättade organ, detta lilla 
söta huvud, dessa lustiga glind-
rande ögon, detta näbb, som re
dan öppnar sig efter mat, detta 
guldgula dun! 

Vad är det för en underbar kraft 
som varit i verksamhet här? Som 
vetat hur en kyckling skall se ut 
innan och utan, som med hjälp av 
endast litet värme totat till honom 
så här perfekt på fastställd tid, 
som fått vitan och gulan att räcka 
till dessa dussintals saker och att 
ta precis slut? 

Nu står den lille bytingen där 
gyllene, säker, bredbent i min hand, 
redan hemmastadd i den värld, där 
han på ett så överraskande sätt 
gjort sitt inträde.- Som det sötaste, 
alldagligaste, mest oförklarliga lilla 
underverk står han där! 

Den fundersamma. 

X  

Vila och Rekreation 

H i n d å s h e m m e t  
f. d. Björkmans Kuranstalt. 

Berömt för komfort, lugn, hemtrevnad och gott bord — 25 vackra rum. — Salonger med 
piano. Stort bibliotek — Biljard — Radio — Elegant badavdeln. m. vanl. och med "V bad 
samt ljusbehandling — Röda Korssyster — Helpension 7 à 8 kr. pr dag. Telefon Hmdas 

F)ar ungdomen inga 
ideal? 

En framstående pedagog yttrade i 
e t av sina, utomordentliga föredrag 
under en turné i Sverige för någon 
tid sedan något i den här vägen: 
"Sveriges ungdom behöver ideal, sto
ra män, kvinnor, helgon, martyrer, 
hjältar, med andra ord ideal att se 
upp till, att följa." Tyvärr har han 
alltför rätt. Våra unga sakna i stor 
utsträckning ideal. Fråga en ungdom 
i ton-åren efter hans eller hennes 
ideal och det skulle väl knappast för
våna om svaret bleve någon känd 
boxare eller filmdiva! Vi kunna 
naturligtvis skylla på tidsandan — 
det har man gjort i alla tider. 

Att vara ideell — detta uttryck 
har för nutidsungdomen en bismak 
av "icke-vetenskaplighet". Roman
tikens tid är visserligen förbi och vi 
leva inte direkt i materialismens men 
i dess "svallvågs efterdyning", ty 
materialismen har spelat ut sin roll. 
De unga behöva sannerligen ej fruk
ta att synas "ovetenskapliga", om 
de till äventyrs skulle luta åt det 
ideella, och just inom vetenskapliga 
kretsar börjar en verkligt ideell upp
fattning att göra. »ig allt mer gäl
lande. Det är helt enkelt inte up to 
date längre att tala om den "mekani
ska världsordningen", som en ung 
student jag resonerade med häromda
gen, stirrat sig blind pa, det är inte 
"modernt" alls att vara ateist, bibel-
föraktare eller skeptiker. Det före

faller som hade skolboksutgivarna ej 
kunnat hålla jämna steg med sena 
tiders vetenskapliga upptäckter! 
Många, visa med fakta välproppade 
gymnasister och högskolister leva i 
beklaglig okunnighet om den allt mer 
växande uppfattningen om ett enhet
ligt liv bakom alla former, om före
komsten av ett liv med grad men 
ej artskillnad hos såväl växter som 
djur — ja, t. o. m. metaller. De un
ga veta i ringa utsträckning om så
dana saker som tankens makt eller 
undermedvetandets betydelse för vårt 
liv. De ha ej reda på, att vetenska
pen nu för tiden ingalunda rycker 
på axlarne åt fenomen sådana som 
clairvoyan-s och psykometri. att man 
med större respekt än förr studerar 
de "syner och uppenbarelser" som 
äro helgons och mystikers gemensam
ma erfarenheter, och att vissa grenar 
av vetenskapen numera av dessa förr 
som "hjärnspöken" och hallucinatio
ner betecknade upplevelser, drar 
vissa slutsatser om människans psy
kiska konstitution. De ignorera allt
för mycket den nya litteratur, som 
f. n. växer upp med psykoanalys, 
suggestion, tankekoncentration som 
studieobjekt. De se för litet på livets 
"inre sida", glömma, att idéen och 
t nken måste föregå ,form-skapandet! 

De glömma, att inom sig själva 
söka finna lagarna för medvetandets 
utveckling — men kanske glömmer 
den äldre generationen ofta själv, att 
jordens fröjder och lidanden i och 
för sig intet annat äro än illusioner, 
att dessas hela existensberättigande 
ligger i deras förmåga eller oförmåga 
att ge oss erfarenheter, varigenom 
själen kan växa och utvecklas. 

Om vi oftare i hemmen talade med 
barnen om goda och stora människor, 
m. a. o. gåve dem ideal med på vägen 
ut i livet, skulle vi rusta dem bättre 
än då vi, .som tyvärr oftast är fallet, 
lite generat ringaktande, tala om re
ligiös vidskepelse och om "det goda" 
som en filosofisk term blott. Låt 
oss, som kommit därhän, att vi se en 
plan, se obevekliga, andliga lagar, 
som styra, själens liv lika väl som 
de fysiska lagarna styra världarnas, 
ej vara rädda för att uttala våra 
åsikter, ej ängsliga för att "verka 
omoderna", hemmagjorda, därför att 
vi tro på en ledande makt, en utsta
kad plan för människors liv. 

Stella Rydholm. 

rTyiaiiiale/i 
skall verka solid och bekväm. 

Den modifierade 
< 

A 
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som utgått från 

välkända möbelfabriker lämpar sig syn

nerligen väl för matsalen. Samma stil 

tillämpas med största fördel för herrums

möblemang. Bese den i vår utställning 

och underrätta Eder samtidigt om bo

sättningsförsäkringen och våra bekväma 

avbetalningsvillkor. 

ArB. FERD. LUNDQUISTC-C9 
CL A VD CLKINGGJT 

Tel. 16845. GÖTEBORG Tel.16845-

—- s 

ffiänniskogåtor. 
Blyerts-skiss 

av 

RUTH ALMÈN. 

Efter kvällsvarden brukade värd
innan i pensionatet ibland tända en 
brasa i den öppna spisen i hallen. 

Hon hade stabila gäster som bodde 
hos henne år efter år, som flyttade 
med henne då hon blev uppsagd och 
måste söka sig ny lägenhet, och vilka 
icke kunde tänka sig att inackordera 
sig hos någon annan, ty hon förstod 
att omgiva dem alla med atmosfären 
av ett hem. 

Där voro de tre lärarinnorna, som 
visserligen älskade sitt arbete, men 

E n  f a r l i g  
l e k p l a t s . . *  

Ni vet sedan gammalt att ljus och renlighet 
äro bacillernas värsta fiender. 

Djupt nere i mattans botten, dit ljuset icke 
förmår tränga, samlas massor av smuts; där 
trivas också bacillerna. 

Att dammsuga mattorna gör icke hemmet 
mera hygieniskt, alldenstund dammsugaren 
lämnar den intrampade bottensmörjan kvar. 
Den måste piskas ur. 

Endast en maskin i hela världen, HOOVER, 
förmår piska mattorna inomhus, utan att röra 
upp damm. 

HOOVER 
Dm piskar, medan den sopar, medan den suger.,. 

A.?ß. Ferd. Lundquist & Co., Göteborg. 
HOOVKR-AVD. CîT' Tel. 4614 

Cyckostenen. 
Av ULLA REIMER. 

TT. 
^ allner såg stort på honom. 

~~ Vänta, sade han. Du har rätt. 
I)<jt ligger något i det där. Stenen 

^ar wkså en annan historia, en äldre 
som kanske -duger. Du skall få 

^iira. Jag är inte medspelande i den 
in'ei1 j'aK har reda på den genom en 
?ammal tant, faster till min ung-
'0®sflamm,a. Och hon, flickan, hade 
Utt ' 
•Wsflam: 

stenen av sin far som var den 
^Pnuiglige ägaren. Nu skall du 
a historien ! 

Saliner började berätta, ivrigt och 

®'v ängslad av skildringen: 

kyrkoherde Berner åkte vägen 
am i sitt vackra ekipage. De gran-

^ bixarne som genast när vagnen 
"lngde ut g(>nom grindarne till det 

sta ^ kyrktfherdebostället »satt hög-

(j '>ar^ manades ytterligare på av 
sCll"am'e ^us^en ' kyrkoherden 

e till sin syster överstinnan Eah-

nëhjelm på Lindihult och ärendet var 
brådskande, det hade gubben Hurtig 
förstått på kyrkoherdens otåliga sätt, 
Han ville väl nödigt lämna unga 
prostinnan ensam i hennes svara 

sjukdom. 
Vagnen körde in i den långa allén 

upp till Lindhult. traktens största 
herresäte och svängde upp framför 
stora ingången. Kyrkoherden 
sprang upp för trappan och sedan 
han av en framilande betjänt hört att 
överstinnan var i sitt arbetsrum 

skyndade han dit. 
När han ryckte upp dörren, vände 

sig överstinnan om, slog igen den sto
ra rä k en skapsbok en och gick med ut

sträckta händer sin bror till mötes. 
Göran! Hjärtans bror! 

Hon hejdade sig då hon mötte 

hans blick. 
Har något hänt? Leon ti ne? frå

gade hon. 
Kyrkoherden kramade hennes hän-

Hon går ifråii mig, mumlade 
han ångestMlt. Denna förfärliga 

kraftlöshet — en suck och hon skall 

vara borta. 
Överstinnan sköt honom ner i en 

länstol och tog själv plats mitt emot 

honom. 
— Låt oss talas vid lugnt och 

sansat, Göran, sade hon med det mo
derliga tonfall hon alltid använde 
gent emot den yngre brodern. 

Hon tystnade. Nej, inför denna 
omåttliga sorg kunde hon icke -säga 

de kallt förnuftiga ord hon ämnat. 
Käre bror, skulle hon velat 

säga, jag vet att förlusten kommer 
att. synas dig omätlig, omöjlig att 
•bära, men du är spänstig, du skall 

övervinna sorgen. Du är i dina bä
sta år, du skall finna en ny lycka. 

Hon tiger och det blir i stället bro

dern som talar. 
Denna sjukdom liar inte något 

organiskt ursprung. Den är endast 
en sinnets kraftlöshet, en håglöshet 
intill fullständig självuppgivelse. 

Varför vill hon inte leva? Varför 
vill hon gå bort? b örstar du del ? 
Hon är endast trettio år, hon håller 
av mig, älskar barnen. När jag talar 
med läkaren svarar han alltid ett 
och detsamma: Väck hennes intresse 

för något i livet, ryck henne med go
do eller ondo upp ur dvalan, och hon 

skall vara räddad. 

Han böjer sig fram och griper 
systerns händer: — Leontine hör 
inte mina böner, inte mina förebrå
elser; det är som de inte nådde hen
ne, men du är klok och klarsynt, du 

skall finna på råd. 

— Han skakar henne: — Du har 
varit mer som en mor än en syster 
för mig, du skall hjälpa mig nu när 
det gäller allt som ger mitt liv värde. 

Överstinnan reser sig utan att 
svara och går bort till det öppna iön-
stret. Hon blickar ut över den 

stora parken utan att se vårens skön
het, utan att höra trasten som 
sjunger i den nära linden. — Leon
tine är icke den hustru hon önskat 
sin bror. Hon är mycket täck men 
det är också alltsammans. Hon är 
ömtålig och svår att förstå, nyckfull 
och underlig. Hennes hälsa är icke 

den bästa. -— 

En stark känsla av beklämning 
smyger över överstinnan där hon 

står försjunken i tankar. Erfaren
heten har lärt henne risken av att 
gripa in i andra människors öden, 
men broderns sorg bränner hennes 

ta som eld, och hon säger i det 

hon långsamt vänder sig inåt rum
met: 

— Det finns ett medel — ett 
grymt! Jag ger dig det ogärna, 
ja, med verklig fruktan, men din 
förtvivlan tvingar mig. 

Hon lyfter avvärjande händerna 
mot honom, när han stormande 
springer upp. — Din hustru be

rättade en gång för mig under stark 
sinnesrörelse om sin olyckliga barn
dom — hennes styvmor var hård och 
kärlek slös. Där är Leonines sårbara 
punkt,. Påminn henne om att du 
ännu är i dina bästa år, att du som 
präst inte skall kunna inlåta dig på 
någon lös förbindelse — kort och 
gott säg henne, ifall du har mod att 
göra det, säg henne att du om hon 
går bort skall ge hennes barn styv

mor! 

Den berättande reste sig upp och 

gick ett par slag av och an i rummet. 
Sedan han tänt en ny cigarett och 
åter grenslat sin stol fortsatte han 
berättelsen : 

-— Det fanns inga vittnen till den 
scen som utspelades mellan kyrko
herden och hans unga hustru, men 

ett faktum var att denna mot all för
modan återvände till livet. Hennes 
konvalescens tog lång tid, en tid som 
var utomordentligt prövande för 
omgivningen. Hon var hypernervös 
och på ett uppseendeväckande sätt 
bitter, ja, nästan hatfull mot sin ma
ke. Men krafterna återkommo efter 
hand och till sist var den unga prost
innan sig själv igen, nyckfull och 
oberäknelig som alltid men för det 
mesta god och glättig. Äktenskapet 
ansågs och var 110g också mycket 
lyckligt. 

Det gick tio år och ytterligare, 
tre. Då sjuknade prostinnan plöts
ligt tidigt en höst och dog efter en
dast ett par dagar. Det fanns tre 
döttrar i äktenskapet, två gifta och 
så flickungen Marianne, som jag 
sedan förlovade mig med. 

Det var inte förrän flera månader 
efter dödsfallet som den gamla över
stinnan antydningsvis fick höra av 
sin bror vad som den där gången 
förkunnats mellan honom och hust
run. Något som var alldeles nytt 
för överstinnan och som häftigt oro
ade henne var att kyrkoherden, för
ledd av sina känslor, och antagligen 
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som trots detta ibland suckade över 
traven av temaböcker. Hur ofta ha
de hon icke då knackat på hos den 
ena efter den andra med en liten extra 

Sportkostymer 
nu inkomna i olika färger. 

7 år B 9 10 II 12 13 14 15 
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Fi sktorget, 
Tel .  13865  -  1092  -  3072  

Tel.-adr.: "BERLINS" 

kopp gott kaffe, som hon räckte dem 
med sitt älskvärda, moderliga leende. 
Det fanns icke en sådan pensionatfru 
till på jorden! — Så var det den bli
da, fryntliga änkefrun, som alltid ha
de rum i pensionatet, men som större 
delen av året reste och hälsade på 
hos barnen där de bodde i skilda de
lar av landet, och som ville ha det 
trivsamt oöh lugnt då hon vilade ut 
mellan resorna. — Så var det den 
pensionerade filosofie magistern med 
sina precisa vanor, sina tidningar och 
sina politiska dispyter, bankkamrern 
med sin kala hjässa och sitt ironiska 
leende och ingenjören, som tillbragte 
sin mesta lediga tid med tankeexpe
riment kring en ny uppfinning. 

Och nu sutto de alla kring brasan 
denna söndagsafton och njöto vilan 
och lugnet. 

— Har ni »ett vad "Kvinnornas 
Tidning" skriver om "den korta be
rättelsen?'-' frågade änkefrun. Jag 
tycker det ligger dekadans i det. Tänk 
på Dickens och Bulwer och Victor 
Hugo och Alexander Dumas ! De ha
de något att komma med! Hos dem 
fanns det både början oc,h slut, och 
inte bara en trasa på mitten! När 
jag blir trött på det moderna krims
kramset med en enda färgklick i det 
grå, tar jag ner min "Lilla Dorrit" 
eller "De tre musketörerna" ur hyl
lan och läskar mig ined. 

— Dekadans eller icke, sade inge-
n i ören, så följer det med vår tid och 
dess jäkt. Vi behöva några minuter 
att komma ifrån vårt hjärnarbete, 
men den gamla romanen var ett ar
bete för sig. Vi måste spänna vår 
uppmärksamhet kring en massa per
soner oclh en intrig som drog ut på 
hundratals sidor i del efter del. Det 
tog tid och kraft i stället för att verka 
avspänning. 

— Oh, ja, suckade den ena av de 
tre lärarinnorna, jag står sällan ut 
med en sådan bok numera, 

—• Vad säger ni om vi skulle be
rätta var sin lilla historia nu? före
slog den yngsta av dem och satte sig 
bekvämt tillrätta i länstollen, i det 
hon kokett vilade foten med silke-
sxrumpan och den genombrutna iskon 
mot spisgallret. 

—- Börja då själv! sade ingcniören. 

-—- Oh nej.! Jag hade egentligen 

Gentlemannen 
uti bandskar, käpp och hatt 
höves ock en annan skatt — 

V I K I N G  

S K O K R Ä M  

bara tänkt att höra på! Jag vet för 
resten ingenting så här i en hast! 

— Så är det nog med oss allesam
mans, brummade magistern. Men 
den som kommit fram med förslaget 
borde ådömas skyldighet att göra det 
— så finge vi en historia, och det 
kunde vara lagom. 

Den unga lärarinnan bytte om fot 
på spisgallret och vände sitt ansikte 
mot ingeniören med ett bedårande 
småleende. 

— Hjälp mig nu! sade hon. Jag 
gjorde som smålänningen, som räkna
de alla bordsgästerna, men glömde 
sig själv. Jag ville bara höra på, 
som ett barn som längtar efter en 
saga. 

—• Jag vet icke om det är edra 
fötter som väcka en idéassociation 
hos mig eller vad det är, men jag 
kommer just nu ilhåg något som hän
de mig en dag under sommarferien, 
sade han. Jag hade gått mig trött. 
Det var en ovanligt vacker dag. Jag 
satt vid foten av en backe, och vägen 
låg vit och varm i solskenet. Ingen 
syntes till. —• Då kom en vandrare 
vägen fram. Det var till synes in
genting ovanligt hos honom, och än
då väckte han hos mig ett intensivt 
intresse. Hans magra ansiktsoval 
under den bredskyggiga hatten, hans 
litet fjärrskådande blick, hans sätt 
att gå, med den ena foten litet mer 

utåt än den andra, den vänstra all-
t;d med ett något kortare steg än 
den högra, armarnes svängande rö
relse, huvudet litet bakåtböjt — jag 
fäste det i mitt minne under de kor
ta minuter då han närmade sig, då 
han kastade en flyktig blick på mig 
i det han gick förbi, oöh då jag såg 
honom avlägsna >sig. 

Och plötsligt förstod jag vari det 
låg. Det var en människogåta som 
gått förbi mig, utan att jag hade 
möjlighet att lösa den. Vem var den
ne man — hurudant hade hans liv 
varit —• var han lycklig eller olyck
lig — var han god eller ond? — Jag 
skulle aldrig få veta det. Jag skulle 
aldrig få lyfta slöjan från den hem
lighet, som passerat förbi. — Och 
med den tanken: "Jag skall aldrig 
få se honom mer!" rusade jag upp 
från min plats bland blommorna vid 
dikesrenen och störtade i sporrsträck 
upp mot häckens krön för att se ho
nom med sina ojämna steg och sina 
säregna svängningar med armarne 
försvinna bakom nästa krön av vä
gen. — Ja, så var det inte mer! Sa
gan var väl kort tillräckligt åtmin
stone! 

— Tar jag också kortare steg med 
vänster än med höger? sade hon i 
silk esst r ump or 11 a. Jag menar, tilla
de hon förvirrad, emedan ni fick en 
idéassociation? 

— Om ni gör det har jag verk
ligen aldrig sett efter, svarade inge
niören litet nonchalant. Me.11 idéasso
ciationer de kunna komma där det 
verkligen faktiskt inga associationer 
finnas alls — och när man minst 
anar 'dem ! 

—• Ni har tallat om människogå
tor, sade bankkamrern och log sitt 
ironiska löje. Somliga av dem äro 
allt för lätta a.tt lösa —• och somliga 
äro :så tilltrasslade att det icke gives 
någon lösning alls — annat än en 
gordisk! Men den gordiska lösnin
gen innesluter återigen en så stor gå
ta, att man bävar inför den, tillade 
han, .så tyst att endast ett par av 
sällskapet hörde det. 

Alla som köpa •• 

S P I S B R Ö D  
från 

Göteborgs Ångbageri 
säga att det är 

främst i skörhet och god smak. 
•(,1,11, 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata priser. 
Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. Norr 24241. 

damål tillsätter man det vatten, i 
vilket de stå, med salt eller socker. 

Det är icke likgiltigt vilketdera 
medel man avvänder eftersom blom
mornas smak i detta fall är högst 
olika. Detsamma är fallet i fråga 
0111 lösningens olika styrka. 

En sockerlösning t, ex. ökar i 
hög grad hållbarheten hos rosor 
och förmår knopparne att slå ut 
men har ingen inverkan i något-
dera hänseendet på syrener. 

Den verksammaste sockerlösnin
gen för rosor består av 70—100 
gram på en liter vatten. 

Koksalt har för rosornas del 
samma verkan som socker och stäl
ler sig ju åtskilligt billigare. 

Nejlikor o. chrysantemum fordra 
en dubbelt så stark sockerlösning 
som rosor. Pelargonier och liljor 
stå sig bäst i en 10 procents kok
saltlösning. 

För övrigt synes det. som skulle 
blommor i allmänhet tycka om en 
tillsats av både socker och salt till 
vattnet i blomsterglasen. 

För blomsterälskare bör det vara 
av intresse att genom egna försök 
lära känna de olika bomsterslagens 
smak både med hänsyn till lösnin
gens art och dess styrkegrad. 

KLÄDN INGÅR. 
Konfirmationsklädriingar i crepe de chine, 
marocaine, yllenmsslin, silkesfrotté och 
voile till mycket billiga priser och trev
liga modeller. 

O. F. HULTBEROS BLUSAFFÄR, 
Husargatan 40. 

Undertecknade inbjuda härmed allmänheten i Göteborg till 

Offentligt möte 

F ö r s v a r s f r å g a n  
/ KONSERTHUSET MÅNDAGEN DEN 20 APRIL KL. 7 .30 E. M. ENLIGT FÖL

JANDE PROGRAM. 

Inledningsanförande av Direktör DAN\ BROSTRÖM. 
Föredrag av Överstelöjtnanten i Generalstaben 

H, /?. LÅFTMAN ÖVER ÄMNET 

Vårt  lands försvar .  
Sång av en större manskör under ledning av Kapellmästare TOR MANN. 

Göteborg den 16 april 1925. Inbjudarne. 

F)ur hållas avskurna 

blommor friska? 

Anställda försök ha givit vid 
handen att avskurma blommor 
kunna hållas friska längre än vad 
vanligen är fallet. För detta än-

Yitrums FERRO! 
är det kraftigast aptitgivande och mest stär
kande av alla moderna organiska järnpreparat. 
Synnerligen lättsmält fördrages det av den öm
tåligaste mage. Vid blodbrist och svaghet av 
största verkan. Dess angenäma smak gör att 
det med lätthet tages av såväl barn som vuxna. 

Tillverkas å 

Apoteket Vasens Apoteksvarucentral 

Laboratorium, Stockholm. 

Originalflaska om 500 gr. Nedsatt pris 3:25. 

Fås på alla apotek. 
Om Vitrums F e r r o 1 ej finnes på närmaste 

apotek, tillskriv fabrikanten, Apoteket Vasen, 

Stockholm. 

Augusta Petersons Damfrisering 
rekommenderas. 

S. Hamngatan 59. Göteborg. Tel.: 4692. 

SWALANDERS 
KAFFE: * 

KUHGSGAT. 17. TEL 3658 mSGAT.13.TCL 5167. \ 
JtÄZARALt/lNCE 132-133 N/LS ERJCSONSQAT. 24] 

KAPPAFFÄ1} 11 

Vallgatan 28. Etabl. l87] \ 

Kappor - Dräkter" 
bor sorter i no- "D.-n- # 

Äa Primer tillverkning Äg< 
l:sta klass Best-au,,' 
Stilfulla modelé n,nnkrädderi. 
Q,.;; restai 
ötiliulla modeller 

^°da tyger. 

skall, för att kunna* 
tvättas om och om igen 
och ändock se fräsch ut. 

tvättas med 

Gummans 
FLINGOR 

Fikrikvttr L* EKHTI i CL. Stttei 

^HALMSTAD 

26 April 1925. , 17. 5:te årg 

NI ÖNSKAR 
en elegant, modern men bekväm sk„ 
till  dagens lagsta pris. Besök då 

IQ Södra Larmaatan 10. 

Den vänliga gamla damen: — Hur 
många är ni i din familj? 

Den lilla flickan: — Pappa, mam
ma, en syster, och så en mycket av
lägsen 'släkting. 

— En avlägsen släkting räknas 
inte till Ifamiljen. 

— Jioo, han är min bror. 
— Om lian är din bror, är han in

gen avlägsen släkting. 
— .Too, för han bor i Amerika. 

Lilla. Anna Lisa har fått en liten 
babybror. För att pröva hennes sys
terkärlek säger p app an : 

— Nå, min lilla stnmpa. tycker 
du inte, att vi ska sälja lillebror? 

Anna Lisa efter en stunds funde
rande mycket bestämt: — Nej, vet 
pappa, det gör vi inte! 

Pappan förtjust: —• Men vi kan 
helt säkert få mycket pangar för ho
nom ! 

Anna Lisa raskt: — Nej, inte än
då. Vi väntar, tills han blir större, 
iså får vi bättre betalt. 

BREVLÅDA. 
G. K. Vårt hjärtliga tack! 

En som tror gott om människor
na. Er tro att ryssarne inte skulle 
vilja stjäla och mörda här i SveiW 
är vacker. Är tron på era landsmän 
lika vacker? Eller har ni dubbla 
låsar på er tamburdörr och hänglås 
för källaren? 

X. Y. Z. Malmö. Efterfrågade 
nummer kunna erhållas genom vår 

tidnings expedition, Magasinsgatan 

12, Göteborg. Rörande Er önskan 

att komma i förbindelse med veder

börande signatur kunna vi blott ut

lova ett vidarebefordrande av Er 
skrivelse. Svar skall säkerligen icke 

låta vänta på sig, om frågorna över

huvud äro av den art att de kunna 
besvaras. 

Elinor J. Först: Låt Er förkläd
nad falla! Sedan: Låt se Er som 
som Xi är! Och slutligen: Yi skola 
sammankalla Vårt råd att döma där. 

Fru Ada. Sköfde. Tack för in
teriören! Men så mycket barnskrik 
är inte normalt. Vi skulle behöva 
portionera ut det över en hel årgång 
för att göra det uthärdligt för våra 
läsare. Kan det inte få stanna i 

Sköfde? 
E. B. Så längesen! V. g. uppgiv 

adressen för vidare slutgiltigt med

delande. 

Syster Elsas Förlossni 
Älmhult, erbjuder verkligt trygg och 
ogenerad vistelse o. nedkomst. Billig» 
avgifter. Prosp. mot porto. 

Hrla JVIjölh 
Distribution på glasflaskor, 

Tel. 40781, 45699 — 

också för att tillförsäkra sig den 
sjukas förlåtelse för det sätt på vil
ket han återkallat henne till livet 
givit henne ett heligt löfte att aldrig 
ge någon annan kvinna hustrunamn. 
Denna fråga tycktes ha varit på 
tal mellan dem endast en gång till, 
nämligen kort tid efteråt då prost
innan som ännu var i sitt överner-
vösa tillstånd gav sin make, som en 
besegling av överenskommelsen, en 
ring med en däri infattad jaspis, på 
vars undersida hon låtit gravera in 
trons, hoppets och kärlekens sym
boler. Det är samma sten som du 
har i din ring där. 

Kyrkoherden sörjde djupt förlus
ten av sin hustru. Måttlöst, sades 
det. 

Det gick ett helt år och det var 
åter höst. En kulen septemberdag 
körde kyrkoherdens ekipage upp 
genom Lindhults vittberömda lind
allé, vars gula lövmassor redan bör
jat glesna. Överstinnan som väntat 
besöket, tog emot honom ute på trap
pan och förde in honom i salongen, 
där vedkubbarne sprakade i den 
öppna spisen. 

Han värmde under tystnad sina 

frusna händer framför elden och 
lion kunde fritt betrakta honom. 
Hur han åldrats! Man kunde ta ho
nom för sextio år istället för femtio. 
Ansiktets uttryck var nedstämt och 
det tjocka, en gång kolsvarta håret 
hade blivit askgrått vid tinningarne. 

— Hur har du det hjärtans bror? 
frågade överstinnan med sin hand 
på hans skuldra. Marianne har rest 
till Stockholm, men om ett år är hon 
färdig med sin skolgång. 

Kyrkoherden vände sig häftigt 
mot sin syster: — Jag har det svårt, 
Beate Sofie. Dessa många stora rum 
som genljuda av mina ensamma steg! 
Dessa ändlösa kvällar! Dessa dystra 
måltider. Jag uthärdar inte! Jag 
måste ha någon att tala med, jag 
måste se ett ansikte vid mitt bord, 
jag måste höra någon röra sig i den 
ohyggliga stillheten. 

— Du ämnar skaffa dig en hus
föreståndarinna, sade systern. 

Kyrkoherden böjde jakande på 
huvudet: — Du förstår mig soin 
alltid — ja, det är min avsikt. Jag 
har annonserat. Det kom otaliga 
svar. Jag har tvekat mellan två av 
de sökande. Båda äro av god familj 

och fint bildade, båda äro musikalis
ka, båda ha ett behagligt yttre — 
jag har tagit med deras porträtt. 

Han räckte systern ett kuvert och 
överstinnan betraktade de båda 
fotografierna, den ena återgivande 
en dam i femtioårsåldern, den andra 
en trettioåring. # 

— Du skall ta den äldre, sade 
överstinnan. Du skall göra det, 
bror Göran! 

En lätt rodnad steg upp i kyrko
herdens ansikte: — Jag har bestämt 
mig för den yngre — jag behöver en 
smula liv och glättighet omkring 
mig, oc.li hon är utbildad sjukskö
terska — hon kan hjälpa mig i mitt 
arbete bland de fattiga. Det var 
nog det som gjorde att jag bestämde 
mig för henne. 

Överstinnan såg åter på porträttet. 
Det var ett mycket fördelaktigt ut
seende men blicken var kylig och 
hakan uttryckte en alltför beslutsam 
vilja. 

Från porträttet vandrade överstin-
nans blick till broderns hand, som 
låg på armstödet. Kring pekfingret 
slöt sig en bred guldring med en däri 
infattad stor svartgrön sten. 

— Du har inte glömt? sade hon 
och berörde lätt ringen. 

Kyrkoherden log en smula und
rande: — Ack, Beate-Sofie, upp
hör då aldrig ni kvinnor att räkna 
med kärleken? 

Julhelgen var över. 
Aldrig hade kyrkoherden besökt 

sin syster överstinnan Fahnehjelm 
så ofta som under de senaste veckor
na. Också i dag var han hos henne. 

Om någon lyssnat utanför dörren 
till arbetsrummet, där de sutto, 
skulle han hört överstinnan säga 
detsamma som hon dagligen sagt: 

— Mitt svar är som alltid, att en 
ed är en ed. Du handlade som en 
dåre, när du gav den, när du band 
din framtid, men löftet till den döda 
kan du inte komma ifrån. Så ser i 
allt fall jag saken. 

Och tonlöst upprepar kyrkoher
den, för, vilken gång är svårt att 
säga, sina argument: 

— Löftet gavs under så excep
tionella förhållanden, för att lugna 
en sjuk övernervös människa, för att 
befria henne, från onda och tryck
ande tankar. Och det som gjorde 

detta löfte betydelsefullt då, har 
ju inte längre någon betydelse nu. 
Saken gällde att barnen, som voro 
små, inte skulle få styvmor, men nu 
äro de vuxna. Två äro gifta och 
Marianne, så vacker som hon är, sät
ter naturligtvis också bo om ett eller 
annat år. — Det är ju fullständigt 
meningslöst att jag skall leva ett en
samt liv •—7 Leontine skulle vara den 
första att ge mig tillbaka mitt olyck
saliga löfte. Att tvivla på det skulle 
vara att tvivla på hennes kärlek, på 
hennes godhet, på hennes mänskliga 
känslor! 

— Kära Göran, säger hans syster 
milt, det är nog många som givit 
samma löfte som du och som brutit 
det utan synlig olycka, men du kan 
inte göra det, inte du, Göran! Det 
skulle bli* en allt för tung samvets-
börda för dig. Låt din husföre
ståndarinna resa och försök att glöm
ma henne. Det är det enda du har 
att göra. 

— Jag kan inte, Beate-Sofie av
bryter henne kyrkoherden häftigt. 
Det är inte fråga om mig uteslu
tande. Hon älskar mig. Jag kan 
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INNEHÅLL. 
inamnet. Av Edith MacMillan. 

inte jaga bort henne. Jag tr°i, J®» 
vill tro, att jag är löst från mitt lotte 

till den döda. x - ï 
(Forts.)-

örnds vilo- coh rekreationslie 

vid Mahults station på Halmstad-

Bolmensbanan annonserar som 
sin härlighet i föreliggande 
Till vad som i annonsen säges Imn» 
emellertid åtskilligt att ti ägg 

nämligen att Örnås, en bygg1 

ståtlig herregårdsstil, har ett m° s 

namn svarande högt läge 
hänförande utsikt över den t 
bart- vackra Simlångsdalen me 

av täcka holmar fyllda sjo. ^ 

promenader i susande oc ^ 

skogar stå till buds. Och sa 

övergå till mera nlftcue 

pensionatet har utmärkt va 
gästrum med världens as ^ ^ 

präktiga sällskapsrum oc -p^en 
den nya innehavarinnan ^ 

Cajsa Larsson, utlova g0 
derata. 

ligt bord. Priserna äro mo 

«oders 
f. kvinnogärning. 
;"ellan barken och trädet. Av Ragna 

peters. 

Moderevy. . 
Ejter middagen. Av En av de sju. 

Teater« 
' n annan". Av Den fundersamma. 

Göteborgs Kvinnoförening. Av Frigga 

Carlberg. 
r.jet och hälsa. 
Lyckostenen. III. Novell av Ulla Reimer. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Frankrike har fått sin nya rege
ring, vilken är av samma vänster-
lynne som föregångaren. Den kan 
betraktas som icke mindre än trehöv-
dad. Jämsides med dess nominelle 
chef, Painlevé, stå nämligen de båda 
politiska kraftmännen Briand, utri
kesminister, och Caillaux, finansmi
nister, vilka helt säkert på samma 
gäng de förläna ministären styrka, 
och "auktoritet skola kräva ett där
emot svarande inflytande på rege-
ffigens politik. 

Vid framläggandet av sitt arbets
program inför deputeradekammaren 
erhöllo de nya männen förtroendevo-
tuni. Senaten torde intaga en liknande 

än kyligare hållning. Det finns 
mom denna höga församling en ut
präglad animositet mot den för tysk
vänlighet misstänkte, för landsförrä
deri dömde, nyligen benådade Cail
laux, men man måste hålla till godo 
med honom såsom den för ögonblic
ket lämpligaste kraften på finans-
ministerposten. 

Briand har redan hunnit växla 
varma vänskapsförsäkringar med 
Englands utrikesminister, Chamber
lain. Ententens sammanhållning 
står tydligt skriven på hans pro
gram. Vilken hållning Briand skall 
tomma att intaga gentemot Tysk
land, därmed bråkar man i detta 
land som bäst sin hjärna utan att 
egentligen- veta någonting med be
stämdhet. Man känner sedan gam
malt till att han icke är tyskvän och 
®an har icke ringaste orsak att hop-
Pas på någon sinnesändring i detta 
länseende. 

Caillaux betraktas på många håll 
i Frankrike såsom en trollkarl,^ vil
ken i en handvändning och på ett 
fär de besuttna klasserna smärtfritt 
sätt skall kunna reda upp den hopp-
fet tilltrasslade finansiella här-
van- Caillaux själv har emel
lertid på det bestämdaste för
ökat att han äger trolldomens 
$va. Han skall ge fädernes-

let sina insikter, sin erfarenhet 
och beslutsamhet. Se där allt, men 
'let är kanske tillräckligt. Vad man 
J.f't om hans avsikter och på borger-
^ håll räknar honom till förtjänst 

att han icke tänker på något be-
jtagtagande av kapitalet, vilket som 
..Mrt är socialdemokraternas älsk-
®§sidé, förmodligen därför att en 
•ädan konfiskering icke skulle drab-

partiets medlemmar utan bönder 
*0 borgare. Vilka åtgärder Cail-
!aïx i stället kommer att tillgripa 
?r framtiden utvisa. Att bringa 
jämvikt i den franska budgeten är i 
Wa verket en herkulesuppgift, en 

äventyrlig finanspolitik som ti-
'f?are regeringar fört: enorma lan 

s°r militära ändamål till de stater 
jr"! * öster inringa det hatade och 

tade Tyskland, lika enorma ût-
er till det egna militärväsendet 

H slutl 

förvaltning, ombestyrd av en här
skara tjänste- och ämbetsmän, vilka 
i lönehänseende äro utomordentligt 
"om sig". Och för att möta dessa 
vidunderliga utgifter alltför hän
synsfullt utmätta och absolut otill
räckliga skatter! 

Det mot konung Boris av Bulga
rien riktade misslyckade attentatet 
har visat sig utgöra inledningen till 
ett kommunistiskt revoltförsök av 
farligaste slag. Det hela är iscen
satt med den djävulska ondska och 
skicklighet som kännetecknar den 
från Moskva ledda internationella 
kommuniströrelsen. Medels ett mord 
på en bulgarisk general uppnådde 
man vad man eftersträvat, nämligen 
en storslagen begravningsakt i kate
dralen i Sofia, bevistad av spetsarna 
inom hären och statsförvaltningen. 
Under ceremonien bringades sedan 
en helvetesmaskin att explodera med 
resultat att 130 människor dödades 
och ett tusental skadades. Bland de 
förolyckade befinna sig en mängd 
officerare av hög grad. 

Konspiratörerna hade hoppats att 
under den allmänna villervallan kun
na rycka till sig makten och utropa 
den kommunistiska republiken, men 
dessa beräkningar gingo icke i upp
fyllelse. Myndigheterna lyckades 
behärska situationen åtminstone till
räckligt för att kunna sätta sig till 
motstånd. Hur händelserna i fort
sättningen skola utveckla sig är, när 
detta skrives, ännu ovisst. Den bul
gariska regeringen har erhållit enten-
temakternas tillstånd att öka sin här 
med 7,000 man. Detta land hör 
nämligen till de stackars stater, vilka 
icke äro herrar i eget hus. 

Balkan är nu som alltid i poli
tiskt hänseende en kruttunna, och 
man fruktar att Bulgariens fientliga 
och glupska grannar skola försöka 
begagna det ifrågavarande landets 
inre dilemma för att på dess bekost
nad tillgodose egna intressen. 

Det tyska rikspresidentvalet äger 
rum den 26 april, samma dag denna 
tidning ligger under vara läsares 
ögon. Medan republikanernas kan
didat centèrmannen Marx far land 
och rike kring för att plädera för sin 
kandidatur liar Hindenburg funnit 
för gott att inskränka sig till ett en
da anförande, hållet i den stad, som 
njuter förmånen att räkna honom 
bland sina innebyggare, Hannover. 

Att profetera är vågsamt men nog 
segrar Hindenburg. Ett namn som 
hans, så älskat, så ärat, så dyrbart, 
tränger samlande genom alla politi
ska partiförskansningar. Kanske 
fälles utslaget av kvinnorna. v ar 
tidning har mottagit kopior av upp
rop på prosa och vers för Hmden-
burgs kandidatur, avsedda att spri
das i den tyska pressen och förlatta-
de av kvinnor i ledande ställning in
om konsten, litteraturen, vetenskapen 

-samt inom kvinnorörelsens alla gre
nar Man står både förvånad och 
gripen inför denna kvinnliga enig
het energi och målmedvetenhet, vil
ka 'sannolikt komma att bli utslags
givande vid valet. _ 

Engelska fackföreningsrörelsen 
har godkänt ett förslag om samar
bete med de ryska bolsjevikerna. Be
slutet väcker bekymmer i den bor
gerliga engelska pressen. Man fluk
tar att det skall få ett djupt (oc 
skadligt) inflytande på den politiska 
och industriella utvecklingen i Eng 
land och i fortsättning, allt eftersom 
samarbetet godkännes även i andra 
länder, för hela Europa. 

I Portugal har en militarrevolt 
försökts men misslyckats. Sedan 
konungadömet störtades for snart 15 
år sedan har mget ar gatt utan ie 
volter, lyckade eller misslyckade. 
Orsaken — partistrider. 

JVIoderenamnct. 
Av EDITH MACMILLAN. 

•igen en ohyggligt dyr stats-

Nästan samtidigt med artikeln 
"Olika mödrar" av Louise Bergh i 
Kvinnornas Tidning kom jag att i 
en av våra engelska tidningar, 
Weekly Dispatch, läsa en artikel i 
samma ämne, skriven av den både 
•Som skådespelerska och författarinna 
kända lady Tree. 

Hennes synpunkter förefalla mig 
så pass beaktansvärda att en sam
manfattning av dem bör kunna vara 
av intresse även för Kvinnornas Tid
ning och dess läsekrets. 

Lady Tree återger inledningsvis 
en personlig upplevelse vilken man 
förstår blivit av avgörande bety
delse för hennes uppfattning av det
ta problem, så vidsträckt, så kom
plicerat. Hon börjar: 

— Många av oss växa upp utan 
att någonsin ha känt en mors kär
lek. Eör egen del minns jag någon 
som alltid sjöng för mig, sjöng ljuva 
melodier, vilka jag ännu kan nynna, 
men innan jag kunde säga hennes 
namn, innan jag förstått innebörden 
i de sånger hon sjöng hade hennes 
stämma för evigt tystnat. Som 
barn och som ung kunde jag därför 
icke förstå andra barn oeh andra 
unga flickor, för vilka modern var 

hela deras värld. 
Hur många barn och ungdomar 

är det i själva verket icke, vilka 
sakna den erfarenhet som skulle 
sätta dem i stånd att ge det tänkta 

rätta svaret på frågan: 
Vem ilade till hjälp när jag till 

marken föll 
Och med sin kyss, där smärtan 

brann, på flykt den drev? 
Allt talar för att de skola växa 

upp till hårda, oböjliga karaktärer, 
för okunniga om kärlek och smek
ningar för att kunna förstå den lyc
ka, som i form av en mors kärlek 
och ömhet kommit andra till del. 

Men när den dagen randas, då 
hon, som aldrig fått ge någon detta 
ljuva heliga namn själv skall bliva 
mor, öppnas för henne en ny him

mel och en ny jord. 
Kan det vara mig det gäller, 

frågar hon sig själv. — Är det väl 
på mig denna späda röst kallar. 
Är det mig den hälsar, anropar, till-
jublar sin glädje, anförtror sin soi g? 
Är det jag som kan trösta och lyck-
liggöra, och är detta underbara 
namn "mor" ämnat åt mig? 

Barn kunna icke veta, ungdo
mar icke ana vilken ära och stolt
het de visa oss genom detta enda 
lilla ord "mor". Ibland undrar jag, 
om det har samma underbara klang 
även för dem som haft förmanen 
att själva få använda det hela sitt 
liv ända tills de höra det från sina 

egna barns läppar? 
Vi få aldrig svika våra barn. 

De kalla på oss, de räkna på oss. 
Det är synd om den mor som under
trycker eller kväver det spontana ro
pet på mor från sitt barn när det är 
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sjukt, när det är bedrövat eller när 
det jublar av glädje. 

I allmänhet svarar dock moders
hjärtat på barnets anrop och lär sig 
genom dem livets svåra läxa: 
osjälviskhet, uppoffring, ödmjukhet 
och den undergivenhet, som är den 
himmelska lagens första bud. 

Är det månne sant att döttrar 
hålla fadern kärast, sönerna mo
dern? Det är otvivelaktigt så att 
gossarna tillbedja sina mödrar, e-
huru de försöka dölja dessa veka 
känslor bakom en skrovlig yta. Li
ka litet tillåta de modern att inför 
andra människor visa dem ömhet 
eller smeka dem. De ställa stora 
krav på moderns hängivenhet och 
fordra, att hon icke skall 'bråka' . 
Hon måste bära sina prövningar med 
bibehållen fattning. Och i sanning 
kan hon behöva både mod och kraft, 
ty många sorger och bekymmer vän
ta, den kvinna, söm givit livet åt 

ett gossebarn. 
En stor, en mycket stor sorg vän

tar henne med nästan osviklig viss
het: en dag skall hennes son, nu en 
man, komma till henne och begära, 
att hon skall älska den främmande 
kvinna, som skall bli hans hustru. 
Hur outsägligt grymt är icke detta! 
Hur mycket grymmare därför att 
hennes hjärta måste brista utan att 
hon vågar klaga. Hon måste öpp
na sin famn och kyssa och smeka 
den tjuv som berövat henne den 
skönaste klenod hon ägde, måste 
med ömhet närma sig den rival som 
besegrat henne på kärlekens val

plats. 
Ä andra sidan är det fadern och 

icke modern, som lider denna dubbla 
smärta, när dottern gifter sig. 

Modern känner en viss ledsnad, 
erfar kanske en känsla av förlust, 
men hennes hjärta marteras icke i 
ringaste mån av svartsjuka, hon ha
tar icke den man, som skall taga 
dottern från henne, hon är tvärtom 
glad över att han kommit. 

Ehuru det vid dessa tillfällen hör 
till hennes roll att föra näsduken till 
ögonen, 1er hon glatt genom de föga 
bittra tårarne när någon av bröllops 
gästerna •— och denna försäkran 
uteblir aldrig även om brudgummen 
skulle glömma bort den — tröstande 
Säger: — "Ni har förlorat en dotter 

men fått en son". 
Låt oss ge akt på denna egendom

lighet; det skulle aldrig kunna hända 
att någon av bröllopsgästerna rik
tade sig till brudgummens moder 
med orden: — "Ni har förlorat en 
son men fått en dotter . En sådan 
hänvändelse skulle helt säkert icke 
uppfattas som en tröst och en älsk
värdhet utan som den största dum
het och taktlöshet. Men varför? 

Lady Tree fäster i fortsättningen 
uppmärksamheten på hur många 
stora män, såväl i var egen som i 
en gången tid, vilka dyrkat sina 

EMILIA LINDQUIST. 

Föreståndarinnan för Eslövs of
fentliga arbetsförmedlingsanstalt 
fröken Emilia Lindquist har i dagar
na fyllt sjuttio år. En hyllning så 
omfattande och hjärtlig som den, 
vilken därvid ägnades henne, kom
mer med visshet endast dem till del, 
vilkas livsgärning är bemärkt oeh 
högt skattad. 

Fröken Lindquist har förunnats 
ett lyckligt liv, ty som lycka måste 
det betraktas att som hon i samhälls-
gagnande arbete finna utlösning för 
ett inneboende starkt socialt intres
ses och ett varmt hjärtas samfällda 
intentioner. 

Hennes ungdom inföll under en 
tid, då de unga flickorna ännu icke 
funno öppen väg ut i livet utan gi
vet hade sin verksamhet förlagd till 
hemmet. Hemvården blev också 
hennes uppgift och detta så mycket 
mera självfallet som hon var den 
enda flickan i syskonringen. 

Under slutet av åttiotalet kom lion 
emellertid att intressera sig för nyk
terhetsrörelsen vilken då tilldrog sig 
en vida större uppmärksamhet än 
vad nu är fallet. Den av inga re
striktioner hejdade dryckenskapen 
satte så tydliga och fruktansvärda 
spår i samhällslivet att varje varmt 
och medkännande hjärta måste hän
fört omfatta den genom nykterhets
rörelsen erbjudna möjligheten att 
med förenade krafter upptaga stri
den mot det onda. 

Fröken Lindquist skyndade att 
ansluta sig till goodtemplarorden, 
och det visade sig mycket snart, att 
rörelsen i henne gjort ett mycket 
större förvärv än en vanlig medlem. 
Hon avslöjade sig nämligen — nå-

mödrar och tillskrivit deras ädla 
inflytande både sin karaktärsutveck
ling och hela sin framgång i livet. 
"Lycklig den moder, sjufaldigt väl
signad hon som lyckas behålla sin 
sons kärlek även sedan han blivit 

man! !" 

Egendomligt nog finner förf. det 
icke lika naturligt att på samma 
högstämda sätt prisa den mor lyck
lig, som för livet far behålla sin 
dotters kärlek. I arför? 

got på den tiden verkligt överras
kande och hart när otroligt —• som 
talare, och en talare av stora mått. 

Att se en kvinna i talarstolen var 
pä den tiden ingenting mindre än 
ett evenemang, i och för sig tillräck
ligt märkligt för att till sista plats 
fylla föreläsningssalarne; Kom så 
därtill fröken L:s entusiasm för sa
ken, livfullheten hos hennes fängs
lande och utmärkta föredrag, vilka 
alltid höllos utan koncept. Allt 
detta tillsammans gjorde henne un
der en följd av år till en av nyk
terhetsrörelsens populäraste och 
mest anlitade resetalare med hela 
landet, från Ystad till Haparanda, 
som verksamhetsfält. 

Som kvinna kunde hon inför de 
tillströmmande åhörareskarorna tala 
hemmets sak på ett mera gripande 
och övertygande sätt än vad de man
liga talarne förmådde med resultat 
att lion för den orden hon tillhörde 
vann proselyter, vilka med visshet 
långt överstego tusentalet. 

Att hennes insats också fann be
aktande och erkännande därom vitt
nar att hon vid flera världsstorloge-
möten, nämligen i Toronto 1899, i 
Stockholm 1902 och Kristiania 1914 
var bland de officiella representan
terna för Sveriges goodtemplarorden, 
vilken organisation, i förbigående 
sagt, aldrig visat större benägenhet 
att låta sina kvinnliga medlemmar 
nå fram till ära och berömmelse. 

Men även om nykterhetsarbetet, 
särskilt tidigare, varit hennes livs 
största intresse har fröken L. fun
nit tid och krafter även för många 
andra uppgifter. Under en följd av 
år var hon sålunda ordförande för 
den kvinnliga rösträttsföreningen i 
Eslöv och gjorde där som alltid, var 
hon gripit in, ett duktigt arbete. 
Hon står som en av initiativtagarne 
till Eslövs läsestuga-, vars styrelse 
hon från stiftandet tillhört, samt till 
Eslövs sjukkassa för kvinnor inom 
vilken hon under hela dess tillvaro, 
27 år, varit ordf. Ar 1914 invaldes 
fröken L. som den första kvinnan i 
Eslövs stadsfullmäktige, insattes un
der krigsåren i samhällets livsme
delsnämnd samt innehar vice ord
förandeposten i stadens arbetslös-
hetskommitté. 

ÄlKon̂ et DRICK FRIMÄRKSTHE rli<3en 
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