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Konstens 
inspiration. 

Av Edith White. 

(Miss Edith White är en av Amerikas 

mest framstående blomstermålarinnor; se

dan många år lärarinna vid Katherine 

Tingleys Raya-yoga-skola vid Point Loma, 

Californien). 

Konstens sanna uppgift är ej att 
roa och underhålla, ej heller att en 
bart försköna livets alldagliga ting. 
Den arbetar med dessa medel, men 
konsten fullföljer sin sanna uppgift 
endast genom sin förmåga att tjäna 
människosjälen. Dess verkliga upp
gift är att höja människonaturen ge 
nom en vädjan till det andliga. Den 
har förmåga att lyfta människosin
net ut ur disharmoniens dimmor till 
altruismens och inspirationens sol
sken. Den har underbara hemlighe
ter att uppenbara för dem, som äro 
villiga att fördjupa sig i dess myste
rier. Den sätter oss i stånd att se 
ut över naturens värld med öppnade 
ögon. Varje blomma medför ett 
glädjebudskap, och varje solnedgång 
meddelar sinnet en medveten fast 
övertygelse om gudomlighet. 

Om barn uppfostras i en omgiv
ning av artistisk skönhet, få de en 
underbar glättighet i sina naturer. 
Kärlek till harmoni uppodlas oeh har 
ett utpräglat förfinande inflytande 
på karaktären. Den bidrar att höja 
dem till samklang med de stora idea
len i livet. Konststudiet stämmer 
barnets natur för det verkliga livets 
stora harmonier. Det lär dem att 
iakttaga en hel del saker, som annars 
skulle passera obemärkta, och bildar 
sålunda en kungsväg, på vilken de 
kunna nå fram till det gudomliga i 

allt liv. Det väcker själens skapan 
de krafter och leder dem in i nya 
verksamhetsbanor. Den förtjusning, 
med vilken alla barn omfatta allt 
sysslande med artistiskt arbete, er
bjuder ett tillfälle att lära dem vär 
det av fullkomning. Att utföra ett 
fulländat arbete medför icke endast 
lycka och harmoniska stämningar, 
utan uppodlar en medveten klarhet 
i det växande sinnet. Det banar vä
gen till samvetet. 

Huru viktigt är det sålunda ej, 
att höga ideal föreläggas lärjungen 
inom varje område av konst! Den 
moderna tendensen att upphöja det 
fula och vanskapliga är endast ett 
uttryck för konstens förfall. De 
gamla grekerna ansågo, att endast 
den fullkomligaste form var passan
de för uppgiften att frambringa vär
dig konst. Vi känna väl till deras 
uppfattning av den inre andan i sa
ker och ting, och vi måste erkänna, 
att det ej finns någon verklig inspi
ration i de tendenser, som arbeta på 
att riva ned deras höga ideal. De 
visste, att människokroppen var det 
gudomligas tempel, att endast den 
fullkomliga formen inom konsten 
kunde meddela ett uttryck för det 
gudomliga. 

Konsten måste tjäna mänsklighe
ten. Den måste tjäna genom att 
frambära sin uppenbarelse av det 
gudomliga i människonaturen. Den 
måste giva oss tillträde till idealens 
värld. Detta är vad som gjorts av 
de stora mästarna i skulptur och mål
ning, i musik och drama under forn
tiden. Konsten är i allra högsta 
grad till för livets skull. Dess än
damål är icke prydnad eller teknisk 
fulländning, ej heller att giva sinnes
njutning och estetisk tillfredsställel
se. Dess stora syfte torde vara att 
hjälpa oss i konsten att leva rätt. 
För så vitt den ej lär oss att sträva 
mot fullkomning, är den ej värdig 
namnet konst. En skicklig kritiker 
har sagt: 

"Sålunda är konstens tjänande 
människoanden icke inskränkt till 
ett fåtal, utan allmängiltigt. Var 
och en kan vara och bör vara ej blott 
en älskare o. uppskattande studerare 
av de sköna konsterna, utan han bör 
vara en skapande artist i livets form 
och färg, melodi och harmoni." 

Framtidens konst måste vädja till 
den gudomliga sidan hos mänsklig
heten och själv vara en ny kraft till 
att ge uttryck för rasens slumrande 
gudomliga möjligheter. Den tid skall 
comma, då vår hemsökta mänsklig
het har utträtt ur skuggornas natt 
iör att bliva mindre materialistisk 

"Ett väldigt gott bröd" 
Så säga alla, som smakat och bruka 

Bergmans Enkas 
Delikatesspis = knäckebrödsorter 
Säljes i väls. speceriaff. Qbg. o. i. p. tel. 10837 

och mer mänsklig, när människosjä
len har lärt sig fatta människans 
rätta förhållande till sina likar. 
Framtidens stora konst kommer att 
bliva ett uttryck för själen. 

Hjälp de 
förpinade! 

Mjölken räcker icke ens till dibar
nen förmäles det från Ruhr. 

Vad detta betyder förstår en mo
der bäst, isynnerhet när det är lika 
ont om alla andra livsmedel. 

Men det är icke endast i Ruhr 
dessa sorgliga förhållanden äro rå
dande, det är nästan lika svårt i 
hela Tyskland, vilket gör, att den 
stora offervilja som ger sig tillkänna 
inom Tyskland ej förslår att av
hjälpa nöden. 

I alla städer arbeta lokala hjälp
organisationer, mest hänvisade till 
privata understöd sedan de statliga 
eller kommunala understöden sinat. 
Dock förslå de medel de lyckas hop
samla ej långt inför de fruktansvär
da dagliga prisstegringarna. 

Det är icke endast mat som fattas, 
nej allt fattas. Undersökningar ha 
visat, att de flesta skolbarn —• även 
medelklassens — sakna underkläder 
och överkläderna äro ytterst brist
fälliga. Skodonen hänga knappast 
ihop så många gånger som de äro 
lappade. 

I Boun arbetar en dylik hjälpkom-
mitté som under årens lopp uträttat 
ett välsignelserikt arbete, men nu 
står inför en tillsynes omöjlig upp
gift. Nöden växer för var dag och 
bidragen minskas, ty snart har in
gen något att ge. 

Till denna tidnings läsare riktas 
en varm vädjan att bidraga med en 
slant eller några avlagda klädesper
sedlar. Även skodon — till barn el
ler vuxna — är välkomna. 

Den minsta gåva är välkommen. 
Våra pengar uträtta underverk där
nere, lagda i de rätta händerna. 

Insänd Edert bidrag till under
tecknad. Gör det ofördröjligen ! För 
var timma som går ökas nöden där
nere. 

GUSTAF EKMAN, 

Vasa Blomsterhandel, Storgatan 31, 

Göteborg. 

Till ovanstående vilja vi foga nå
gra rader. 

Bertha Anderson 
Korsgatan 15 = Göteborg 

— Telefon 5122 — 

Vackra färgäkta Tvättyger. 
Bomullsflaneller, Ylle-J{läd-
ningstyger, Gardiner, sol- och 

tvättäkta. Möbeltyger, konst-

v ä v d a  o c h  t r y c k t a .  B o r d d u k a r  

i linne och bomull. Sängtäcken 

Tricotvaror, T^ef ormliv, 
Snörliv, Strumpor, Yllekof
tor. "Broderier. Blekta och 

oblekta Vävnader av bästa 

fabrikat. Vaddtäcken. Prima 
Yl le-s ti ckgarn er. 
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UNDERBARA 

HAVRE-MUST 
„ Bästa frukosträtt 

För ALDRINQAR, VUXNA OCH BARN. 

Herr Ekman har för oss företett 
en rapport från .den i uppropet här 
ovan omnämnda hjälpkommittén i 
Bonn — en skildring som går genom 
märg och ben! En fattigdom, ett 
elände, en förtvivlan utan gräns även 
bland dem som tidigare sett bättre da
gar, och i allt detta nattsvarta mörker 
en ljusning, en hoppets stråle genom 
hjälpkommitténs verksamhet. Att 
upprätthålla denna med tyska pen
ningar är en omöjlighet, de förslå 

icke, men den svenska ädelvalutan 
kan, även med mindre belopp, göra 
underverk. Låt oss giva vårt stöd 
till insamlingen! 

Till den ovannämnda rapporten 
finnes fogat ett officiellt intyg från 
de tyska myndigheterna i Bonn, i 
vilket hjälpkommitténs välsignelse-
bringande verksamhet vitsordas. 

Red. 

GÖTEBORGS NYA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 

FLODIN & UHRBOM 
Järntorget. Tel. 10212, bost. ankn. 

Rum, dubbletter, våningar och 
affärslokaler samt 

sommarnöjen 
önskas hyra gen. 

yf/ 

TEL. 772.0 • 7790 *7700 
ÖSTRA HAMNGATAN **5 

Svarveri Jokbinderiarlieten 
Billiga priser. 

Vanföreansfaltens Yrkesskola 
Tel. 236 — 11510 

Den framstående engelska prästen 
fröken Maude Royden befinner sig 
f. n. på en tre månaders predikotur 
i Amerika, därtill inbjuden av kyrko
samfund, universitet och kvinnoorga
nisationer. Bland de olika föredrag 
hon hållit har det största intresset 
samlat sig omkring ett, rubricerat: 
"Kunna vi bringa ordning i värl
den". 

Sinter 
Galanteri • AffÄJOUtt,i 

57 Kungsgatan GÖTEB0rg'Rikst?J 

Klarhet 
i hyn vinnes vid ständigt bruk 
tvålen. n<Vh ^ tvålen, och ihärdigheten krö 
stående skönhet in* 

YVY-tvälen säljes över hela , 

Aktiebolaget YVY Fabrik«., 

Vårda håret! — 
om det är sjukt eller friskt och , -

ZIWERT'Z Extrait W, 
bastahårkonserveringsmedel F;„„ ^"'31 
frisörer och i parfymaffärersamt® Î!" sal" hos 
Hovleverantor K^ 

Lorensbergsgatan 7. 

Fru Therese Ekdahk 
Datnfrisering 

Östra Hamngat. 50 A « 
sekommenderas 210; 

Förstklassigt utförande. ,, 
Spirellakorsetter efter mlt ' 19l< 
Priserna betydligt reduced 

Kvinnornas Tidning 
vill främja och tillvarataga 

kvinnornas intressen. 

Gillar Ni detta syftemål, så 
giv ert stöd i form av pre

numeration! 

Prenumerera ofördröjligen på 
närmaste postkontor. Alla n:r 

för året erhållas! 

Bråsths Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

R E K O M M E N D E R A S .  

KOL VED 
COKES 

C .  N .  A N D E R S S O N  
Tel. 27 80, 69 72, 108 49, Göteborg. 

Den amerikanska årskalendern 
Kvinnor av 1923" berättar, att den 

kvinnliga arbetskraften vunnit in
steg på nästan alla banor. Icke min
dre än 8,549,511 kvinnor tillhöra 
den yrkesutövande världen i U. S. 
A. Av de befintliga 678 olika yrke
na är det endast 33, som ännu icke 
hava förmånen av kvinnlig rekryte
ring. Det finns kvinnliga grovsme
der, snickare, tegelslagare, taktäcka-
re, bleckslagare, timmerhuggare, sko
makare, åkeriägare, gatsopare o. s. v. 
Inom de "högre" yrkena äro kvin
norna talrikt företrädda. Det finns 
1,738 domare, advokater och magis
tratspersoner, 1,787 präster, 7,219 lä 
käre, 1,829 tandläkare, 1,117 arki
tekter, 41 ingenjörer o. s. v. 

OMTEN 

$ 

Cttdst 
och mest beprövat i vårt land 
är Tomtens Tvättpulver. Ni kan 
använda det med fullt förtroende 

och med bästa resultat. 

misstanke, men lyckligtvis voro vid 
denna sena timme på natten alla vä
gar öde och människotomma. Gas
lyktan på gården var släckt, hos Pot-
hoffs var också mörkt. Paul trevade 
sig fram till den alltid öppna förstu-
gudörren. Flåsande kom han uppför 
trappan, och kämpande efter luft 
höll han sig fast vid trappräcket — 
för första gången, sedan han räddade 
sig ur verkstaden gav han eftertan
ken rum. 

Yad skulle det bli? Hur skulle det 
bli i framtiden. Inbrott och stor 
stöld — och han medskyldig! En 
hederlig människa, som kunde hålla 
huvudet högt — sådan hade han gått 
ned för denna trappa kort förut, och 
nu kom han igen som en eländig 
stackare, vid vars hälar den hämnan
de rättvisan skulle hänga för evigt, 
och hela hans kommande liv skulle 
icke få annat innehåll än flykt från 
straffet. Var det verkligen möjligt 
att på föga mer än en timme spela 
bort ett helt hoppfullt liv? Nu stod 
han i sanning på den punkt hans 
far förutsagt, när han i vrede 
lämnade föräldrahemmet; han var en 
vilsegången, förlorad, räddningslöst 

BREVLÅDA. 
Mr Richard B—m, Pa]m 

Florida. We are very thankful fa 
"The Lake Worth Herald" with ife 
mention of our "Kv. T.". That it 
should be known so far away in ^ 

world was something beyond our bol-
dest expectations! 

S. W. Jo alla ny tillträdande pre-
numeranter få även de nummer för 
förra året som innehålla följetongens 
början. 

En road. Vi tacka å anekdotbe-
rätterskans vägnar, men våga ej låta 
Eder skrivelse gå vidare till henne -
hon kunde falla på idén att begära 
löneförhöjning. Det är inte alltid 
hon skämtar. 

K. B. Nej, Kv. I1, arbetar ej för 
något parti utan är "vilde". 

• Färsk: fisk | 

Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 1538» 
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i grund förlorad genom dåligt säll
skap. Och ingen människa ägde han 
att fly till, ingen vän att öppna sitt 
hjärta för! Ede, den .glade Ede, 
skulle aldrig förstå den ursinniga, 
rasande lidelse han känt eller att den 
kunnat driva honom i en så grov 
fälla. En mur höjde sig plötsligt 
mellan honom och den övriga mänsk
ligheten. Hädanefter skulle han få 
stå ensam. En rysning skakade ho
nom vid tanken på denna ensamhet; 
med faran blandade sig den frukt
lösa ångern över det förflutna och 
den plågande fruktan för det kom
mande. En förtärande längtan grep 
honom, att bara få fatta en männi
skohand, en varm hand, att få söka 
tillflykt vid ett människohjärta. 

Då ryste han till. Mitt för honom 
öppnade sig en dörr. 

I ljusskenet, som nästan bländan
de föll ut i det djupa mörkret, stod 
Julia. 

Med vidöppna ögon stirrade Paul 
på henne, den första människobild, 
som trädde honom till mötes efter 
det ohyggliga, som skurit hans liv 
i två delar. Kunde hon se på ho
nom, vad som skett? Kunde hon se 

att han förvandlats från ärlig man 
till — förbrytare? 

Hon kom långsamt fram till ho
nom. Där fanns intet förakt i hen
nes ögon, intet hån, och hennes röst 
klingade som en smekning. 

'Paul — stackars Paul!" 

Och så strök hennes hand mjukt 
över hans kind. Ett minne vaknade; 
så hade också mor smekt, då han var 
barn, när en barnasmärta gjorde ho
nom hjälplös, och lydande en oemot
ståndlig inre maning, grep han hen
nes hand och tryckte den i sin nöd. 

Julia! Julia! — du har rätt — 
jag är en stackare." 

"Ja", sade hon lågt, "det är ska
da, att du gick med honom; lian är 
dålig och han vill dig illa. Det vet 
jag. Den som växer upp på gatan 
som jag blir tidigt klok." 

"Julia", mumlade Paul, "jag — 
ja, du skrattar nog åt mig, Julia, 
men det är så. Jag är rädd." Han 
for tillsammans med en rysning. 

Medvetandet om överhängande fa
ra hade hållit honom uppe. Nu gick 
all kraft från honom. Han försökte 
ta ett steg. Men han vacklade och 

skulle fallit, om icke Julia tagit 
emot honom. 

"Du är sjuk. Kom!" 
Sakta ledde hon honom in i sin 

kammare. Han strävade icke emot. 
Det var en välgärning att höra en 
mänsklig röst, att veta en människa 
bredvid sig och klart lyste den lilla 
lampan honom till mötes. Hans eget 
rum var mörkt och tomt. 

Julia drog en stol fram till bordet, 
tog hatten från hans huvud, och 
strök det fuktiga håret ur hans pan
na, hämtade ett glas vatten, allt utan 
att tala och med mjuka, ljudlösa rö
relser. 

"Du är snäll", mumlade han. 
Hon skakade på huvudet. "Att 

vara "snäll" är inte min sak. Men 
jag håller av dig." 

"Stackars Julia!" 

"Länge, länge har jag hållit av 
dig, Paul. Och den svarta Julia kan 
älska. Du kan nog hitta finare och 
vackrare flickor, men du finner al
drig någon, som kan älska dig så 
som jag. Och jag kan göra dig 
lycklig, tro mig, lyckligare än de 
snövita gässen, dockorna, som ha vat
ten i ådrorna i stället för blod; de 

älska med "om" och "men" och äro 
bundna av lagar och förordningar. 
Men när jag har någon kär, så frå
gar jag varken efter Gud Fader eller 
hans lagar. Där finns intet kval, 
som jag inte skulle kunna uthärda, 
där finns ingen gärning, ingen — 
mgen — vore den så svart som hel
vetet som jag inte skulle kunna göra 
för den jag älskar." 

Ack, Julia, jag är en förlorad 
människa. För mig finns ingen lyc
ka mer på jorden, och jag kan inte 
göra någon lycklig." 

"Och om du är förlorad i morgon 
dag, så var lycklig i dag, så länge 
du kan. Lyckan, all lycka, varar 
blott ett ögonblick. Och har du al
drig förnummit att solen bränner 
som hetast, då den tittar fram ha
stigt som en blixt mellan svarta 
moln. Låt mig förvandla din sorg 
i jubel. Jag vill lära dig glömma, 
vad som varit, och vad som kan 
komma." 

Han såg upp; hon stod där fram
för honom i sin egendomliga skön
hets fulla prakt, och hennes svarta 
ögon strålade mot honom. Han kän

de det, som om hennes röda atlasbl"5 

var flammande glöd kring henne® 
skuldror, att det var eld s'om 

ett brinnande hjärta och slö fram ur 
Och sig kring henne i eldtungor, 

det kom över honom ett sådant ® 
tvivlans rus, som lägger jubelsånger 

på den skeppsbrutnes läppar, ^ 
han vilar på en sjunkande plaD ' 
Hans framtid med alla dess 
de möjligheter, hans självtillit, a 

rättrådighet, hela • hans stolta ^ 
bortspolat. Fanns väl ännu någ° 
rädda? Fanns något att skona-

Och hans irriterade nerver 
de plötsligt: "Lär mig glömffla' 

Glömma vill jag!" j 
Då slog Julia armarna jubland 

hans hals. I ̂  

"Du stod så högt. Jag ,t 
nå upp till dig. Nu har du *°^ 
ner till mig. Du skall slipp* ̂  
det. Jag skall löna dig i n 

och evigt." 

du! 
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Utlandskrönika i sammandrag. 
Kvinnliga präster. 
Ett kvinnligt storverk. 
Barnavårdsmannen. En intervju. 
Inom egna gränser. 

Muren. 
Snapshots. Två hus. Av Ragna Peters. 
Kvinnoöverflöd. 
Hur en affärskvinna bör sköta sig. 
Teater. 
Märkligakvinnor: Drottning Kristina. 
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Strömstaren. Av T-g. Dahllöf. 
Medelklasshjälpen. 
Skyltdockan. 
Nyutkomna böcker. 
I Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag 

Ställningen i Ruhr har under den 
gångna veckan icke undergått några 
större förändringar. Arbetet i gru
vor och fabriker fortgår men järn
vägstrafiken ligger till betydande del 
nere. M. Poincaré har inför franska 
deputeradekammarens utrikesutskott 
erkänt, att man i hela Ruhrområdet 
har i gång endast 70 tåg pr dag mot 
1,200 under normala förhållanden, 
och att det är högst obetydliga kvan
titeter Ruhrprodukter man lyckats 
överföra till Frankrike och Belgien. 

Under tiden stiger missnöjet hos 
det franska folket. De väntade sto
ra vinsterna av Ruhraktionen hava 
uteblivit, företaget har i stället visat 
sig mycket kostsamt för den fran
ska statskassan, francen faller, va
rupriserna stiga, exporten har under 
den senaste tiden på ett oroväckande 
sätt gått tillbaka, och regeringen 
ställer i utsikt nya betungande skat
ter för att få statshushållningen att 
ga ihop. Genomgående dystra ut
sikter således. Och därtill kommer 
fruktan för en rysk-tysk allians ! Den 
franska pressen förklarar, att en så
dan redan existerar, att det är den 
som ligger bakom Memel-historien 

man viH binda Polens stridskraf-
r genom att tvinga det ut i öppen 
°nflikt med Lithauen om besitt-

j*lngsrätten till staden Memel med 
^ ringliggande område, som av enten-

,?i * ^en stora fredsuppgörelsen för-
"ats för neutralt land. Ett rykte 

hi r|Ve^a' ^ •^ran^ri-'le söker för-
n ra det rysk-tyska samförståndet 
n°m att själv närma sig sovjetre

geringen. 

t engelska parlamentet är nu 

tro M meC' lanSa svarsdebatt på 
frakt' ^ ^iLcrala. partiets båda 
tade t°i?er °Ck ar^,efjarePartiet fram
ta 1 Sammans ett ändringsförslag 
den fVarsa^ressen> vilket fördömer 
nen rj*Tls^"^elgiska Ruhrockupatio-
San v,-- kraver, att skadeståndsf rå-
for ^jutes till Folkförbundet 
Sakku ^r°Va.s av en kommission av 
borde m^a' * v^^en även Amerika 
förkast ^a rf'Presenterat. Förslaget 

östern f • vi ge^s^e premiè 
gen förd" arade att även regerin-

me0161 ^6n ^rans^a "våldspoli-
är dömt0 Var,'e medlingsförsök 

att misslyckas så länge 

ros-
premiärmi-

Frankrike ställer sig absolut avvi
sande mot intervention utifrån. Nå
got hopp om Amerikas stöd förefin
nes absolut icke. — Den engelska 
allmänhetens känslor gentemot 
I rankrike präglas av en växande 
kyla och ovilja. De franska sympa
tierna för England hava likaledes 
högst betydligt svalnat. Man säger: 
Att . den tyska folksjälen reagerat 
så starkt mot ockupationen av Ruhr, 
det ha vi England och dess svaga 
politik att tacka för! — Man glöm
mer, att de franska ridpiskorna och 
övriga därmed i stil varande franska 
kraftmedel antagligen spelat en rätt 
betydelsefull roll. — Ännu består 
dock den fransk-engelska vänskapen, 
därom vittnar bl. a. det engelska 
medgivandet till Frankrike om rätt 
att i viss utsträckning begagna de 
tyska järnvägar, som löpa genom 
det av engelsmännen besatta Rhen-
landsdistriktet. 

Och Tyskland? Dess enhetsfront 
är obruten och det ger intryck av 
växande självkänsla, styrka, mod 
och handlingskraft. Partierna trä
da i bakgrunden, klassmotsatserna 
utjämnas, det är ett förut splittrat 
folk som samlar sig till enig hand
ling, ett folk av bröder! 

Kvinnliga 
präster. 

I pressläggningsögonblicket ingår 
telegram att de i maj 1919 tillkallade 
sakkunniga för verkställande av ut
redning av frågan om kvinnors till
träde till statstjänst nu avslutat sitt 
uppdrag och till justitieministern 
överlämnat sitt sista betänkande 
ifråga om kvinnors tillträde till prä
sterlig eller annan kyrklig tjänst. De 
sakkunniga föreslå att kvinna skall 
vara likställd med man i avseende på 
behörighet att prästvigas samt i 
princip också ifråga om behörighet 
att inneha prästerlig tjänst, dock 
med vissa inskränkningar, bl. a. den 
att det i församlingen måste finnas 
minst två prästtjänster och av dessa 
måste en ha manlig innehavare. Un
dantagna från likställighetsregeln 
äro enligt förslaget sådana prästerli
ga tjänster, med vilka följer skyl
dighet att tjänstgöra vid krigsmak
ten eller vid vissa för män avsedda 
korrektionsanstalter o. d. 

Betänkandet är enhälligt utom så 
till vida, att en av de sakkunniga, 
professor E. Rodhe, ansett försla
gets bestämmelser avse endast ogift 

kvinna. 
De sakkunniga ha utgjorts av fru 

Emilia Broomé, ordförande, chefen 
för justitiedepartementets lagavdel
ning, A. Afzelius, ledamoten av riks
dagens Första kammare A. Pers, 
komministern H. Hallen, teol. pro
fessorn E. Rodhe och advokaten Ma
thilda Staël von Holstein. 

Tyskland har f. n. tre kvinnliga 
själasörjare, en av dem är anställd 
vid universitets-kvinnokliniken i Hei
delberg, den andra i församlingen 
Waldhut vid Freiberg och den tredje 

slutligen i Jena. 

B a r n a v å r d s -
m a n n e n .  

Till den redogörelse vi i föregå
ende nummer lämnade rörande den 
nya lagen om utomäktenskapliga 
barn foga vi här nedan några upp
gifter om "barnavårdsmannen". 

Den nya lagen stadgar att för var
je barn utom äktenskap skall förord
nas en barnavårdsman (man eller 
kvinna) som har att bistå modern 
med råd och upplysningar samt till
se att barnets rätt och bästa behöri-
gen tillvaratagas. Särskilt bör han 
ofördröjligen vidtaga åtgärder för 
fastställande av barnets börd samt 
tillförsäkrande av underhåll åt bar
net. Vidare skall han biträda med 
indrivande och tillhandahållande av 
underhållsbidrag samt övervaka att 
barnet får den vård och den upp
fostran det har rätt till. 

Förr i världen anförtrodde lagen 
åt modern att tillvarataga barnets 
rätt men vanligen med mycket otill
fredsställande resultat. Ofta undan
drog hon sig sin egen skyldighet att 
sörja för barnet och ännu oftare un
derlät hon att utkräva underhållsbi
drag av fadern. Det blev fattigvår
den som här fick träda i föräldrar-
nes ställe. 

Den nya lagen har därför vid mo
derns sida ställt barnavårdsmannen 
med här ovan angivna skyldigheter, 
och utrustat honom med en däremot 
svarande befogenhet. Han äger så
lunda rätt att själv eller genom om
bud föra talan rörande faderskap), 
underhåll och förmynderskap även
som barnets förklarande för trolov-
ningsbarn. Han är också berättigad 
att anlita polismyndigheten för un
derhållsskyldigs efterforskande eller 
hörande m. m. Uppdraget att vara 
barnavårdsman upphör, när barnet 
fyllt aderton år. Samme person kan 
vara barnavårdsman för flera barn. 
Arbetet kan vara frivilligt eller av
lönat. Barnavårdsmannens verksam
het övervakas av barnavårdsnämn
den. 

I vad mån den nya för de utomäk
tenskapliga barnen förmånliga lagen 
skall nå de åsyftade goda resultaten 
beror i mycket stor utsträckning på 
barnavårdsmannen, hans uppfattning 
av skyldigheten att tillvarataga bar
nets intressen särskilt mot den un-
derhållspliktige fadern samt i övrigt 
att övervaka dess vård, uppfostran 
och yrkesutbildning. Män och kvin
nor se rätt olika på dessa ting, och 
det finnes anledning tro, att de sist
nämnda skulle vara synnerligen väl 
skickade för det viktiga kallet. Det 
finns många kloka, varmhjärtade 
kvinnor, vilka disponera sin tid, som 
på detta område skulle kunna utföra 
ett gagneligt och människovänligt 
arbete. 

En intervju. 

För att få närmare reda på i vad 
mån den nya stränga lagen ägt för
måga att minska antalet utanför äk
tenskapet födda barn, sökte och er-
höllo vi en intervju med förestån
darinnan för Göteborgs Barnavårds
byrå fröken Amelie Lundholm. 

Fröken L. förklarade, att lagen 
varit i kraft för kort tid för att man 
skulle kunna bilda sig någon till
förlitlig uppfattning av dess åter
hållande verkan ifråga om de lösa 
förbindelserna. 

För samhällets och de utomäkten
skapliga barnens del har lagen va
rit av största gagn. Samhället, som 
tidigare genom fattigvården i stor 
utsträckning fick ta hand om de 
barn, vilka det här är fråga om, har 
till icke obetydlig del befriats från 
denna ekonomiska börda, vilken i 
stället lagts på föräldrarnes, enkan
nerligen faderns skuldror. Att bar
nens ställning nu, sedan samhället 
genom barnavårdsman och barna
vårdsnämnd står hjälpande vid deras 
sida och noggrannt tillvaratager de
ras intressen, väsentligt förbättrats, 
än givet. 

I många fall uppfylla föräldrarne 
frivilligt och med glädje sina förplik
telser gent emot barnen, i sådana 
fall nämligen, där förbindelsen mel
lan fadern och modern är byggd på 
kärlek. Att de icke genom vigsel 
legaliserat sitt förbund beror ofta på 
yttre hindrande omständigheter, svå
righeten att få bostad, mannens irå
kade arbetslöshet o. d. De betrakta 
sig som gifta, hålla trofast tillsam
mans, och så snart förhållandena 
ljusna och tillåta det, gifta de sig. 

A andra sidan förekomma lösa 
förbindelser i stort antal. I en del 
fall föreligger visserligen det som vi 
inlägga i ordet förförelse, alltså med 
kvinnan som den förledda, övergivna 
och olyckliga, men i flertalet fall sy
nes dock den kvinnliga parten taga 
saken lika lätt som mannen, kanske 
ännu ansvarslösare. Den kvinnliga 
ungdom, som vandrar på dessa on
da vägar, synes hava mycket god re
da på, att den nya lagen bereder den 
ogifta modern ett ganska omfattande 
skydd. Om en "olycka" skulle hän
da, d. v. s. om ett barn genom deras 
sedeslösa liv skulle bringas till värl
den, så är denna olycka numera 
tämligen måttlig, resonera de, då ju 
"karlen" är skyldig att underhålla 
dem vid tiden för barnsbörden och 
sedan att betaga för barnet. Besvä
ret att se till att allt det där blir or
dentligt gjort, och att fadern blir 
ordentligt efterklämd, ja, det är bar
navårdsmannens skyldighet och 
åliggande! Detta slags kvinnor visa 
ofta en föraktlig önskan att själva 
så lättvindigt som möjligt slippa 
undan följderna av sin sedeslöshet 
för att i stället hålla så mycket hår
dare efter fadern, särskilt i ekono
miskt hänseende. 

Ar det månne icke på hög tid att 
de ansvarskännande kvinnorna söka 
taga hand om den kvinnliga ungdom, 
som nu ofta lämnas utan stöd, utan 
rättledning och kanske mera därige
nom än på grund av eget sinnes-
fördärv, råkar på avvägar, hemfaller 
åt sedeslöshet och går under? 

Inom egna 
gränser. 

En ny påminnelse om den egen
domliga tidsföreteelse, som kallas 
"valtrötthet", hava vi fått genom 
statistiska centralbyråns just nu 
framlagda preliminära generalrap
port om landstingsvalen förra hös
ten. Av de manliga väljarne deltogo 
endast 45,2 proc. i valet och av de 
kvinnliga ännu färre eller allenast 
29,8 proc. Motsvarande siffror for 
närmast föregående val, år 1919, vo
ro resp. 63,9 och 61,8 proc. 

Vi ha tydligen att räkna med en 
snabb spridning av valtröttheten, 
denna valmanskårens olust att vid 
de med rätt långa mellanrum före
kommande valen till riksdag, lands
ting och stadsfullmäktige offra en 
kvart eller halvtimme på det mini
mala arbetet att lägga en tryckt 
namnsedel, som man får sig stucken 
i handen, i valurnan, en handling vil
ken betraktas som den högsta med
borgerliga rättigheten. 

Man står undrande och frågarde 
inför denna företeelse. 

Beror valmanskårens liknöjdhet pä 
bristande politisk upplysning? 

Alldeles säkert icke. Vi åtnjuta 
en kraftig, oavbruten politisk infor
mation av dagspressen. Nästan alla 
till densamma hörande organ — ett 
tjugutal små neutrala frångår — äro 
partipolitiska. 

Vi ha här i landet följande tidnin
gar: 104 moderata, 10 höger, 8 mo
deratkonservativa, 1 konservativ, 2 
nationella, 1 borgerlig, 76 frisinnade, 
11 liberala, 3 nationalliberala, 12 mo
deratliberala, 1 moderatfrisinnad, 1 
vänster, 1 radikal, 2 demokratiska, 
18 bonde- och bondeförbundstidnin-
gar, 30 socialistiska och socialdemo
kratiska, 1 radikaldemokratisk, 4 
vänstersocialistiska och 9 kommunis
tiska. Det bör vara tillräckligt med 
politik för oss. Det är mer än till
räckligt, det är för mycket. Politik 
serveras oss dagligen, rikligen och i 
alla former. 

Är månne icke felet med oss det, 
att vi äro politiskt övermätta, ut-
ledsna? Vi få allting politiskt fär
gat och ensidigt tillrättalagt för oss, 
vi börja känna något liknande hat 
mot alla dessa politiska pekpinnar, 
vilka visa oss till rätta, fästande vår 
noggranna uppmärksamhet på de 
partiskiljande, folket splittrande syn
punkterna. 

Vi äro alla trötta på o fred, trätor 
och strid, vi börja längta efter fred 
och enighet. Vi önska få reda på 
icke vad som skiljer oss från varan
dra utan vad som kan förena och 
sammanbinda oss. Vi vilja icke kän
na oss som partimedlemmar utan som 
ett folk, vilket i en ond värld och en 
farlig tid endast har sig själv att lita 
till, och vars styrka ligger i samman
hållning. 

Vi äro utledsna på att åter och 
åter rösta fram och upp till maktens 
tinnar alla dessa partiledare, av vil
ka åtskilliga synas hava gjort politi
ken till ett yrke, vi vilja anförtro 
ledningen av landets öden åt dugli
ga, rättrådiga, insiktsfulla personer, 
som till rättesnöre för sina beslut 
och handlingar hava icke klassens, 
partiets framgång utan hela folkets 
lycka. 

MUREN. 
På alla banor inom förvärvslivet 

kan mannen genom skötsamhet, kun
skaper, yrkesskicklighet kvalificera 
sig för och nå de högsta befattnin
garne. Om de personliga förutsätt
ningarne äro för handen, finns intet 
hinder för hans avancemang, icke i 
statens, icke i kommunens, icke i en
skild tjänst, överallt fri och öppen 
väg för förmågan! 

För kvinnornas del har man där
emot avskilt ett begränsat område, 
inneslutande de lägre, svagt avlönade 
tjänsterna. Ingen duglighet, om än 
så betydande, inga kunskaper om än 
så stora kunna för henne bana väg 
till de högsta, väl avlönade befatt
ningarne. 

De löntagande kvinnorna känna 
sig ställda mot en mur, förbi vilken 
de icke genom någon sin egen an
strängning kunna komma, en mur av 
hindrande bestämmelser och gamla 
fördomar, vilken de årtionde efter 
årtionde var och en i sin stad sökt 
rasera genom visad duglighet, plikt
trohet, skicklighet i arbetet. 

Ansträngningarna hava icke givit 
märkbart resultat. Att rasera mu
rar av detta slag är ett nästan hopp
löst arbete. Lyckligtvis är det inte 
nödvändigt. Det är tillräckligt att 
göra en bresch i muren. Finns den, 
är genomgången tryggad! 

En sådan möjlighet erbjuder sig 
nu för oss. Den bresch vi behöva 
är riksdagens godkännande av rege
ringsförslaget om likställighet mel
lan man och kvinna i fråga om rått 
att söka och innehava statstjänst. 

Går förslaget igenom, innebär det
ta ett statligt erkännande av att den 
kvinnliga arbetskraften är lika god 
som den manliga, att den kan göras 
duglig även för statens högsta, mest 
krävande och ansvarsfulla poster, 
och att den, på detta sätt kvalifice
rad, äger rätt att aspirera på dem. 
Denna uppfattning, förankrad i lag
stiftningen, skall sedan med visshet 
godtagas även av kommunerna och de 
enskilda arbetsgivarna. 

Det framlagda regeringsförslaget 
och dess öde är sålunda av betydelse 
icke blott för de kvinnor, som direkt 
beröras därav, aspiranterna på be
fattningarna i fråga, utan för hela 
den arbetstagande kvinnovärlden. 

Göteborgs kvinnor kunna visa sitt 
intresse för saken och giva reform
kravet sitt stöd genom att talrikt del
taga i det opinionsmöte i frågan, som 
utlysts av Göteborgs kvinnliga dis
kussionsklubb och Fredrika Bremer-
förbundets Götéborgskrets. Mötet 
äger rum i Chalmerska institutets 
högtidssal den 28 dennes kl. 7,15 e. 
m. med fröken Axianne Thorstenson 
från Stockholm som föredragshålla
re. Efter föredraget gives tillfälle 
till diskussion. 

''Valtröttheten", den politiska le
dan äro icke säregna för oss, de åter
finnas i många länder. Nu nyligen 
har i Danmark höjts en tidningsröst 
för bildandet av ett de "Partilösas 
förbund". 0 ver ingången till detsam
ma skulle stå: "'Här slappes ingen 
politisk streber in." 
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SNAPSHOTS. 

Två hus. 

Det ligger en bärgknalle västvart 
om vår förhyrda villa. 

Vi ha glatt oss åt den där knallen, 
mindre dock för dess egen skull än 
därför att det icke fanns något hus 
på den. Det ligger nämligen hus 
på alla knallar häromkring. På den
na fanns bara ogräs och små vatten-
gölar och snö en gång i tiden, innan 
Golvströmmen vridit den ur led. 

Men för någon tid sedan blev även 
denna knalles öde beseglat. En dag 
gingo plötsligt ett par karlar och stö
kade däruppe. De gingo där varje 
dag och tittade i marken och sågo 
fundersamma ut som om de sökt nå
got, som de icke kunde finna. Det 
var troligen ett övermänskligt svårt 
problem de hade att lösa. Snart ha
de de också skaffat förstärkning, och 
en vacker dag gingo fem karlar där
uppe. Och när åtskilliga dagar bil
dat veckor och månader stack slut
ligen som en förklaring till deras 
mystiska beteende en planka upp. 

Där skulle byggas! Alltså! Nu 
står jag var ledig stund och ser på 
det där bygget. Och när jag sett på 
det en stund, tycker jag att jag sitter 
på bio och åskådar en sådan där 
otrolig långsam-film, som får folk 
att skratta. Ja, hela byggnaden fö
refaller mig att vara en sådan film. 
Så 1-å-n-g-s-a-m-t — 1-å-n-g-sa-m-t 
går det med den. Det tar bestämt 
en vecka att lyfta en planka och en 
hel dag att slå in en spik. 

Ibland är hela karllaget försvun
net. Och efter några timmar ser jag 
dem gå långsamt, långsamt vägen 
fram ifrån kaféet. Har hört att det 
är en grosshandlare inne i sta'n, som 
bygger det där lilla sommarchateau't 
och att hans vänner tro att han skall 
förbygga sig på det, ty bara grunden 
går redan till många, många fler 
pengar än han beräknat. 

Jag funderar redan på att med ut
gångspunkt från den där byggnaden 
uppgöra en kalkyl över, hur många 
miljoner år det skulle ta att bygga 
upp en stad, då jag en dag kommer 
att kasta en blick genom köksfönst
ret. Fönstret ligger åt norr, och 
framför detsamma reser sig ett berg. 
Och på berget — mitt hjärta hoppar 
ofrivilligt till — sticker en splitterny 
plankvägg upp ! Och genom dubbel
fönstren ljuder dånet av rasande 
hammarslag. 

Och nu följer ett veritabelt dub 
belskådespel. Vill jag ha långsam-

VÅREN STUNDAR! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
dra per i er och andra plagg med 

Marknadens hittills oöver
träffade ooh billigaste hem
färg Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 
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film, går jag och tittar på västra 
bärgknallen, och vill jag ha snäll
tågsfilm på bärget i norr . Där äro 
jara två karlar som arbeta — men 

de gno på som trollkarlar. Det är 
nästan hemskt vad det går undan. 
Vägg efter vägg flyger upp, fönster, 
takresning, skorstenar, och en mor
gon hänger taklagskransen grön där
uppe. Jag gnuggar mig i ögonen. 
En tvåvåningsvilla med verandor och 
allt står såsom framstampad ur 
bärghällen ! 

— Det är en arbetare som byggt 
den där villan åt sig själv, säger mitt 
hembiträde. 

Jag går fundersam in och tittar 
på den som bygges åt grosshandla
ren. Där är man alltjämt på första 
våningen. Och jag ser en hammare 
lyftad i luften, vilken under någon 
kvart långsamt, långsamt segnar ned 
på en eller annan spik i plankväg
gen. 

Ragna Peters. 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. Q Ö T E B O R G. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,050,000:— 

Notaricitav delning. 
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Hur en affärsKvinna bör 

sKöta sig. 

Om vila och vederkvickelse. 

Kvinnoöverflöd. 
Kvinnorna äro övertaliga i många 

av de europeiska länderna. Särskilt 
illa ställt är det i England, där kvin
nornas antal överstiger männens med 
två miljoner själar. Det gäller att 
avleda detta kvinnoöverskott, och 
den engelska frälsningsarmén har 
vänt sig till den kanadensiska rege
ringen med förfrågan, om den vill 
upplåta odlingsbar jord till 52,000 
unga engelskor och deras barn. Någ
ra män skulle icke medfölja, vilket 
tyder på att barnen, som ingå i pla
nen, äro av utomäktenskaplig börd. 
Kanada har godkänt förslaget och 
frälsningsarmén i England är nu sys
selsatt med att insamla tjugufemtu-
sen flickor, hågade att emigrera till 
Kanada och slå sig ned där som ny
byggare ooh farmare. 

Även Australien, där brist råder 
på yngre kvinnor — man har 200,000 
för litet! — mottager det engelska 
kvinnoöverskottet. Sedan den 1 febr. 
medför varje engelskt fartyg till Au
stralien ett hundratal kvinnor i 20— 
30-årsåldern. De anbringas ute på 
landsbygden hos farmare och åtnju
ta utom fritt uppehälle en lön av 18 
kr. i veckan. Efter ett halvt år äga 
de rätt att själva träffa arbetsavtal. 
Förhoppningen är att de snart bland 
landets övertaliga män skola utvälja 
sig en make. 

Stilistisk praktblomma. 

I en artikel om bästa sättet att sä 
smärtfritt som möjligt avliva vårt 
ofta grymt plågade fjäderfä lästes 
för någon tid sedan följande drako-
niska passus: 

"Varför icke hellre genast avhug
ga huvudet — en snabb och smärt
fri död, som vi vilja önska alla ska
pade varelser." 

Tack så mycket, ädle Marat! Med 
den nuvarande galoppen synes fram
tidsperspektivet verkligen icke allde
les omöjligt. 

Det är enformigheten i hennes liv, 
som tar mest på affärskvinnan. Den 
enformiga födan, de ständigt åter
kommande dagliga plikterna, det 
slentrianmässiga i arbetet, allt detta 
verkar beklämmande emellanåt. 

Men de flesta affärskvinnor ha ej 
kommit till insikt om att ett arbete 
kan förvandlas till antingen ett in
tressant problem att lösa eller ett trå
kigt slavgöra, beroende på med vil
ket sinne man tar itu med det. I 
grunden är saken till största delen 
en hälsofråga. En kvinna, som är 
frisk till kropp och själ, finner var
dagslivets rutin intressant och loc
kande nog, då däremot den mest an
genäma omväxling i levnadssättet 
verkar motbjudande och tröttande på 
en person med ringa vitalitet och 
nedsatta kropps- eller själskrafter. 
Utom nödvändigheten av en förstån
dig diet och tillräcklig motion måste 
affärskvinnan lägga vikt på att 
skaffa sig tillräcklig vila och veder
kvickelse. 

Att vara sent uppe om kvällarna. 

Affärskvinnan måste ha sina vilo-
och förströelsestunder, om hon skall 
kunna hålla sig vid god vigör. Ingen 
människa kan arbeta utan regelbun
det återkommande vilotimmar, och en 
god vila under natten är det viktiga
ste av allt i detta hänseende. Den 
som gör till regel att ta sig åtta eller 
nio timmars sömn varje natt, kom
mer att sköta sitt arbete bättre och 
hålla sig yngre och friskare, än den 
som använder för lite tid till söm
nen. 

Alltför många unga flickor, söm 
måste vara uppe tidigt, begå det 
misstaget att skaffa sig nöjen, som 
föra med sig, att de måste gå till 
sängs mycket sent — vanligen ej 
före tolv, och om de måste stiga upp 
kl. 7 om morgnarna, så löpa de en 
allvarlig risk. De kanske ej känna 
någon dålig inverkan av det för till
fället. Det är ett faktum, att man 
kan vänja sig vid sex timmars sömn 
utan märkbar skada, men endast föl
en tid. Brist på sömn för oundvik
ligen med sig håglöshet för arbete, 
trötthet, beklämning och huvudvärk. 
När dessa symptom ej bli beaktade, 
så kan sömnlöshet bli följden, och då 
är ju hälsotillståndet allvarligt ho
tat. 

Om den nödvändiga vilotiden. 

Alltså: En affärslpinna bör gå till 
sängs före elva på kvällen — 10,30 
om möjligt. Om hon i regel går till 
sängs kl. 10, så kan hon kanske 
stanna uppe till kl. 12 ett par kväl
lar i veckan, utan att det bekommer 
îenne illa. 

När ni kan, så tag korta vilostun-
der under dagens lopp. Efter mid
dagen bör ni t. ex. sitta stilla med 
både sinne och muskler i vila, så 
att ni kan samla energi för efter
middagens arbete. Det är mycket 
få flickor, vilken än deras syssel
sättning må vara, som ej kunna få 
tid till detta, under det den i hemmet 
arbetande kvinnan bör försöka det 
ännu bättre medlet att vila på en 
soffa eller en säng. 

En av de bästa vilometoderna är 
att taga ett par tre minuter från ar
betet flera gånger om dagen, under 
vilka man tillåter hela kroppen att 
slappna till och sinnet att kasta av 

maiïwia an.aäAc>&i 
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den känsla av spänning och koncen
tration, som arbetet för med sig. Och 
när affärskvinnan kommer hem om 
kvällarna, bör hon ta en kort vila 
före aftonmåltiden. 

Nyttan av nöjen och förströelser. 

Det är också absolut nödvändigt, 
att den strängt arbetande affärskvin
nan får förströelse emellanåt, om hon 
alls skall kunna njuta av tillvaron. 
Den som helt och hållet går upp i 
affärerna, kan endast göra detta på 
bekostnad av andra saker. En flic
ka, som är frisk och sund, som söker 
utveckla sig i så många olika rikt
ningar som möjligt, kan skaffa sig 
en hel del vederkvickelse och glädje 
i livet, under det hon på samma gång 
ofôrtrufèt ägnar sig åt sitt arbete. 
Vi leva nu i de dugande kvinnornas 
århundrade, och en ny kvinnotyp har 
utvecklats. Den moderna kvinnan, 
som utför sitt arbete väl, håller sig 
"up to date" rörande sociala frågor 
och dagens alla övriga brännande 
spörsmål, har ett så mycket angenä
mare liv, därför att hon får utveckla 
sina förmögenheter på ett allsidigt 
sätt. 

Den nya kvinnotypen är mycket 
olik den kraftiga emanciperade typ, 
som framställdes som det eftersträ
vade idealet för en tjugo år sedan. 
Våra dagars kvinna vet, att allvar
ligt arbete verkligen kan förenas med 
munterhet och oskyldiga nöjen. Det 
är inget tvivel om att ett av de bästa 
sätten att vinna framgång i livet är, 
att så mycket som möjligt sträva ef
ter fullkomlighet i alla riktningar, 
i arbete, i hälsa, i nöjen. Bästa sät
tet är att med klok urskillning blan
da arbete och rekreation, så att ar
betet ej kommer att lida utan att 
vinna i stället. 

Använd tillfällena! 

Affärskvinnan, t. o. m. mer än af
färsmannen, bör lägga an på någon 
speciell "hobby", som förskaffar hen
ne just den slags förströelse, som är 
bäst passande för henne. Den som 
måste föra ett stillasittande liv, bör, 
om möjligt, tillgripa någon sport, som 
utövas i fria luften, t. ex. cykling, 
tennis eller annat. 

Så äger man ett annat slags för
ströelse i nutidens många klubbar och 
föreningar. Det är nyttigt — sär 
skilt för en ung flicka — att komma 
i kontakt med många människor, få 
odla sina sällskapstalanger, knyta 
vänskapsförbindelser med andra 
kvinnor, ty under tiden kommer syn
kretsen att alltmera vidgas. Genom 
att gripa tillfällena i flykten skulle 
många flickor, som framsläpa en 
trist och tråkig tillvaro på grund av 
sin brist på initiativ, kunna åstad
komma, att deras liv bleve mindre 
grått och enformigt. 

De flickor, som ha egna hem, ha 
vida mer tillfälle till förströelse, än 
den som bor ensam. Denna är sär
skilt i behov av förströelse utomhus 
för att ej försjunka i den dysterhet 
och det missmod, som föra sjukdom 
med sig. Glada människor äro så
dana, som vilja vara glada. De flic
kor, som sträva efter att vara friska 
och vid gott mod, att ta vara på alla 
små nöjen och intressen, komma 
småningom att vinna större intressen 
och nva vänner. 

John A. Gahms 
ReseffeKt- ® Lädervaruaffär. 

Alla slag av Reseffekter samt finare 
Lädervaruarbeten. 

Damväskor, stort urval Portmonnäer, 
& Plånböcker, Skol- & Torgväskor 

Sykorgar <Sc etuier m. m. 

Korsgatan 12 Göteborg 

Behovet av fridagar. 

Och när så fridagen kommer, så 
gör det bästa möjliga av den. Om 
ni är alldeles "utpumpad", så kom
mer en dag i sängen att göra er frisk 
och kry för den kommande veckan. 
Om ni är "all right", så planera nå
got litet nöje eller utflykt, och be
sluta er för att njuta av den så myc
ket som möjligt. Men betrakta al
drig en dags sängliggande som pjåsk 
eller lättja. Den som under timmar 
i sträck är tvungen att ha uppmärk
samheten koncentrerad på viktigare 
saker, behöver emellanåt den full
ständiga vila, som endast en dags 
sängliggande kan ge. Många läkare 
råda sina förnäma patienter att ligga 
till sängs för en dag, ej ta emot nå
gon, ej skriva brev, ej läsa, att göra 
absolut ingenting under tjugufyra 
timmar. Men en kontorist behöver 
detta råd bra mycket bättre än en 
societetsdam, och hon bör verkligen 
försöka med att följa det. Om hon 
ligger till sängs från lördag e. m. 
kl. 6 till söndag e. m. vid samma tid, 
så får hon 24 timmars absolut vila 
och har ju ändå sedan några fritim
mar uppe. 

Men kom ihåg, att vilan måste vara 
fullständig. Laga, att ni får maten 
inburen. Låt all spänning till kropp 
och själ vika under denna tid, och 
ni kommer att bli förvånad över 
verkningarna av kuren. Drag så 
nytta av läxan. Se till, att ni inte, 
så vitt möjligt, blir överansträngd 
igen, då lite omtanke och vila skulle 
kunna förhindra det. De flesta fall 
av överansträngning skulle på så sätt 
kunna undvikas utan att i minsta 
mån minska arbetsprestationerna, 
snarare tvärtom. Det är endast, då 
vi äro fullt friska och arbetsdugliga, 
som vi kunna åstadkomma vårt allra 
bästa och kunna utföra det med gläd
je och utan svårighet. 

(Every Woman's Encyklopaedia). 

Kapital. 

G  ö t e b o r g .  

meddelar 

Brand' och Avbrottsförsä 
samt 

LiV', Livrante- och 
försäkring. 

OBS.! Sveas 
BARNFÖRSÄKRINGAR! 

INBROTTSFÖRSÄKRA i sveas 
dotterbolag ASTREA. 

Ett paket 
och en balja ljumt 
vatten är allt 
som behövs 
för veckans 
tvä 11. 

Det är onödigt att koka kläderna 

om man använder Rlnso. Genom nit i 
lägga kläderna i blöt i en ljum Hlnso- 1 

lösning över natten och genom att 
skölja dem väl morgonen därpå bliva 
dc rena och snövita. Endast de smut, i 

sigaste ställena behöva gnug. ! 
gas lätt mellan händerna. 

På grund av dess absoluta i 
renhet lockar Rlnso av sig i 
själv bokstavligen ut smut- I 
sen ulan kokning och ulan ! 
gnuggning. 

Det reducerar arbetet till 
det minsta möjliga och 

sparar bränsle. 

Rinso-
SUNLIGHT SAPTVÅL AKTIEBOLAG. GÖT660R& 

45 öre 
per paket 

flornstezkovyai 

alttid färdiga, i smakfullt utförande 

cfflasa '̂ Blomsterhandel 

Storgatan 31. Tel. 4314, 10365. 

TEATER. 
Nobelkommitténs mycket omde

batterade beslut att utdela 1922 års 
Nobelpris till spanjoren Jacinto Be
navente framstår efter Lorensbergs-
teaterns framförande av författa
rens treaktsdrama "Åtrå" ingalunda 
förklarligare. 

Dramat i fråga lär tillhöra Bena
ventes starkaste sceniska skapelser. 
Och starkt är det förvisso, men icke 
av den styrka som skänker odödlig
het. Hela detta i mänsklighetens liv 
dessbättre ganska enastående fall, 
som på basis av en brottslig böjelse 
rullar upp ett kriminaldrama av 
kraftigare sort, ställer onekligen 
åskådarens nerver på ganska hårda 
prov. Stämningen av kvavhet och 
kvalm förtätas ideligen, och när slut
ligen i tredje akten den fullständigt 
oacceptabla och förbluffande upplös
ningen kommer och mordskott nr 2 

knallar av, hoppar åtminstone den 
känsligare delen av publiken oemot
ståndligt några centimeter upp frai 

bänksitsen. 

Maupassant har i en roman be
handlat samma motiv. Men med vil
ken djup och träffsäker psykologi 
har ej fransmannen lyft sitt än® 
till diktens allmänmänskliga höjd, 
där spanjoren endast opererar 
tjurfäktningsarenans sensationell 
medel: blod och liv! Alldeles sär 
skilt måste man reservera sig mot den 
plötsliga och omotiverade omkastnm 
gen i den unga flickans känslor fw> 
lågande hat till besinningslös kär 
lek — ett fenomen som hör hem® 
i den rafflande lördagsföljetong®' 
men som i livet vid en katastro 

förändring, vanligen tar ornvä 

loPP-
Om denna teaterafton likväl 

på fullödiga värden så var 
det ute

slutande regins och de uppträ an 

förtjänst. Den sceniska inra®^ 
en var synnerligen vacker. ^ 
uppträdande huvudpersonerna, ^ 

Asiri Torseli som modern Raimun ^ 

fröken Dora Söderberg som 0 ^ 
Acacia och hr John Ekman s0® ̂  
sterfadern Esteban bildade 
trio, som oförminskat höll in ^ 

fängslat hela kvällen. £.-r(jun-
dövande intrycken av pjäsen ^ ^ 

stat, dröjde ännu såsom ^ 
levande människor, vilkas ö e ^ 
delat fru Torsells stolta, a\ a , .j, 
och förnimmelser genom 

kvinnogestalt och hr ®^DiaD
frjnrin-

ma, plågade ansiktsmask J ^ 
gen. Två goda bifigurer vor 

Konstflitens Flossamatta 
Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt billig-

Mattan för det burgna, välombonade, med kiilltivfirad smak inreddahejH 
met 
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Offentliga nöjen. 

stora Teatern 
Vi 1 30 Billighetsf öreställ ning : 

^A%s. k'-
Bajadären 

Kl. 

Madame^ Butterfly 

r^énsbërgsteatern 

Li 1 qo- Binig'het"sföreställnlng: 

Generaldirektören 
Kl. 8: 

Å T R Å .  

FOLKTEATERN. 

Varje afton kl. 8: 

Spel Ut. 

ggndag kl. 1,30 Billighetsmatiné: 

För sista gången 

wär byskomakaren och byskräddaren 
gifte hört sin pojke. 

|\Iya Teatern. 
Söndag kl. 1,30 BilUghetsmatiiie: 

Barken Margareta. 

K] g. Sista söndagsföreställningen 

Neekens Dotter 

Nästa program: Hotellråttan. 
Folkskådespel i 5 akter 
av Christian Gjerlöv. 

ULLA TEATERN. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: Den 27 Augusti 

Lördag och Söndag kl. 7 ocli 9: 

Hemslavinnor. 
Andra dagar kl. 8: Samma pjes. 

GYNNA VÅRA 
ANNONSÖRER! 

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

J i l l  a  

BLl lSJ lT i  
=  r e a l i s e r a s  !  =  

F R I B E R G  &  A N D E R S O N  
KUNGSPORTSPLATSEN , TEL 7235 

Märkl iga  kv innor :  

D r o t t n i n g  K r i s t i n a .  

utom hr Rune Carlstens mjuka, blod-
färgade bulvantyp och fröken Karin 
Alexandersons Juliana. 

Slutligen en reflexion. När en 
författare, som erhållit Sveriges No
belpris, och som väckt så mycken ra
balder som Benavente, för första 
gången framföres på svensk scen vi
sar det en fruktansvärd likgiltighet 
från publikens sida att, såsom fallet 
var dagen efter premiären, utebli 
från en dylik representation. 

Litteraturpriset är ingen privat 
angelägenhet. Man bör ha så myc
ken nationell känsla att man går för 
att övertyga sig om åt vem det gi
vits — för att veta hur det andliga 
fögderiet handhaves och för att låta 
förstå att nationen lever med som va
ken och meningsbildande part i sitt 
lands intressen — även de kulturella. 

Folkteatern hade i torsdags pre
miär på sin nya revy "Spel ut!" Na
turligtvis släppte man gäcken lös, en 
gäck. som ehuru rolig och kvick, al
drig överskred gränsen för det till-
låtna, även om denna gräns emellan
åt tangerades, vilket väl knappast 
kan undvikas i en scenskapelse av 
detta. slag. Det där gled emellertid 
'ätt undan, och vad man har i minne 
av Premiärkvällen, är en mängd lu
riga infall, skrattretande situationer 
°eh tokroliga figurer — o, Sara, Lud-
^ och Rulle! — balettens vackra 
Prestationer och Anna Robennes gra
ciösa dans. — Till det muntra, upp
fiskande helhetsintrycket bidrogo 
1 futuristiska dekorationerna och 

musiken, ledd av Nalle Halidén. Py
ramidal publiksuccés! Hur tacksam-
Itla ^ro människorna icke i dessa da-
£ar för ett gott och hjärtligt skratt! 

Nya Teatern kommer inom de när-
aste dagarna att ha premiär på 

^r°tellråttan", folkskådespel i 5 ak-

till aV>, kristian Gjerlöv, författare 
Ooi) . a- Pjäserna "Brännmärkt" 

mvek a^0J^en"' vilka tidigare med 
• C stor framgång uppförts på 

V. 
Men innan detta lugnets och re

signationens sista kapitel fogas till 
hennes livs historia hade Kristina 
änliu mycket att övervinna. Allt 
övertänkt röjer åtskilligt efter flyk
ten från fosterjorden att hon ej fullt 
ut beräknat konsekvenserna av sin 
tronavsägelse. Utan krona drömmer 
hon alltjämt om en suveränitet utan 
gräns. Och Europa låter henne länge 
förbliva i denna dröm. Hela hennes 
färd genom främmande land liknar 
ett lysande segertåg. Från stat till 
stat, mellan palats till palats drar 
hon fram under triumfbågar och vid 
kanoners dån. 

Hela början är en lysande ovation. 
Genom blomsterhyllningar och jubel
brus, genom människohav efter män
niskohav plöjer hennes vita häst, va
jar segerstolt amazonplymen i hen
nes svarta barett. Furstar, snillen, 
fältherrar, lärde, statsmän och dip
lomater göra henne sin uppvaktning. 

Med en svit av 200 personer nal
kas hon slutligen sin resas stora mål : 
Rom. Redan i Innsbruck är en påv-
lig nun tie henne till mötes, och när 
hon anländer till påvens stater mot-
tages hon i Ferrara av hans helighets 
egen vagn, vilken för henne vidare 
genom Bologna, Pesaro, Ancona. 
Sedan hon i S:t Loretto förrättat-
gudstjänst och vid jungfruns bild 
nedlagt en krona och en spira, prydd 
med 368 diamanter ojch 160 äkta 
pärlor intågar hon den 19 december 
1655 klockan 8 på aftonen i den he
liga staden. Enligt ceremonielet 
skulle intåget ske inkognito, men 
Rom hade icke kunnat tillbukahålla 
sin nyfikenhet. Genom upplysta 
gator och åtföljd av inti esserade 
människoskaror föres hon i högtidlig 
procession till Vatikanen och påven. 

Några dagar senare firades drott
ningens offentliga intåg i Rom — 
en makalös fästlighet, som slöt med 
att inför all världen bekräfta Kri
stinas redan i Brüssel och Innsbruck 
hemligt förberedda övergång till ka
tolicismen. 

Rom jublade denna dag över sin 
seger. 

Triumfbågar, blommor, musik, 

de nna teater. 

på rr, lomgrea kommer hem fram-

att !!Utimmania, och hans försök 
ly i° "rraarkt krypa till kojs miss-
,L*"8 Jämmerligen. 

gar t "U' myeket är klockan? frå-
r" B1°mgren bistert. 

I dp/ra e^' k'lra söta du! 
i rumm 

amnaa slår den stora klockan 

Bl°ttgren tle slaS och herr 

gr ligger förskräckt: 

k°n C ^ om vad hon slår -
rammar! 

trupper under vapen och oöverskåd
liga människomassor fyllde staden 
med fäststämning och glans. I den 
lysande, till S:t Peterskyrkan 
dirigerade processionen syntes drott
ningen, klädd som amazon, ri
dande på en vit, rikt sad
lad häst. Hon skulle färdas denna 
väg en gång till såsom huvudperso
nen i en lika ärofull procession. Men 
då är hon död. 

Nu ligger livet strålande och löf
tesrikt framför henne. Hennes rykte 
har nått sin höjdpunkt — hon är 
Europas största märkvärdighet. 

Och märkvärdig, sällsam synes 
hon sannolikt de tusentals männi
skor, som denna dag skåda upp mot 
henne, där hon sitter stolt, djärv och 
ung i den höga manssadeln. De lia 
drömt sig en pilgrim, ett helgon, som 
efter att ha frånsagt sig all världs
lig makt anlänt till Rom för att med 
sin märkliga omvändelse förgylla 
upp den katolska kyrkans ära. Men 
deras blickar spana förgäves efter 
ödmjukhetens, fridens tecken på hen
nes panna. 

Det hela liknar mera ett lysande 
erövringståg. 

Vid ingången till katedralen mot-
tages hon av det höga clereciet, som 
ledsagar henne via högaltaret till på
vens kapell, där hon av Alexander 
VII mottar konfirmationssakramen
tet. Det är vid detta tillfälle hon 
till sitt svenska namn, efter påvens, 
lägger namnet Alexandra. 

Steget är taget! Den katolska 
kyrkans strid om hennes själ är oå-
terkalleligen vunnen. För egen del 
har hon löst sig ur en boja för att 
omedelbart länka sig till en ny. Det 
lysande mottagande man förärat 
henne var icke givet helt utan bi
tankar. Man hoppades att den krön
ta proselyten i gengäld genom from
het och underkastelse skulle bliva 
en ärofull reklam i katolicismens 
tjänst — ett band, som, det blev man 
snart varse, hon lika suveränt väg
rade att erkänna som varje annat. 
Först när hennes eget sinnestillstånd 
bjuder det, när ålder och glömska 
förvisat henne till åskådareplatson 
på livets stora skådebana, fördjupar 

hon sig med större stillhet och själv
rannsakan i den religion, hon av 
övertygelse valt. 

^ ilka motiv som närmast bestäm
de hennes religionsförändring vet 
man med bestämdhet icke. Hon var 
själv aldrig biktat och ännu mindre 
sökt att förgylla dem . Men att ste
get noga prövats och ingalunda varit 
hennes samvete likgiltigt därom vitt
nar hennes egenhändiga randan
märkning i en samtida skrift om hen
nes trosomvändelse, och som i sin 
mångtydighet lyder: "De som skri
vit därom veta ingenting, och de som 
veta, hava ingenting skrivit." 

Det ligger mycket förborgat i 
dessa ord. De utgöra ett nytt bevis 
på hur sorgfälligt Kristina bepans
rade sitt innersta jag till skydd för 
varje främmande vidrörande. Trots 
sin sporadiska öppenhet och trots 
alla sina förtrogna, var hon i inti
mare frågor ständigt denna känslans 
aristokrat, denna ömtåliga noli me 
tangere-natur, som alltid, mer eller 
mindre, förblir en gåtfull okänd för 
sin omgivning. 

Att tvinga en annans tro eller att 
söka mindre ädla motiv bakom en 
oliktänkandes steg i dylika stycken 
är icke längre förenligt med vår tids 
tolerantare uppfattning och tänke
sätt. Eftervärlden har även dömt 
Kristina mildare än samtiden — och 
därför även rättvisare. Ty utan 
sympati, utan överflyttning är varje 
oväldigt bedömande otänkbart. Pam 
fletten, även den briljantaste, visar 
blott en sida och av denna vanli
gen endast ytan på den bedömde. 
För den som vill gå längre, och som 
icke är övertygad om att domsrätten 
i trossaker är någon människa eller 
någon nation given återstår endast 
att söka förklaringsgrunden till ett 
dylikt steg. 

Rörande Kristinas fall torde den 
ha legat i katolicismen själv. Kul
tursambandet, prakten, de rika stäm
ningsvärdena i denna, stora delar av 
världen omspännande religion kunde 
icke undgå att göra ett djupt intryck 
på hennes fantasifulla och kosmopo 
litiska sinne. Protestantismen var 
för henne intet val, den var henne 
såsom makten medfödd. Men när 
hon stod löst från alla band, det 
starkaste och sista hade nyligen sli-
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tits genom Maria- Eleonoras frånfäl-
le, lät hon helt naturligt sin överty
gelse tala och anslöt sig till den re
ligion, vartill hon kände sig mest 
dragen. Möjligen är det på sin egen 
religionsförändring hon syftar, när 
hon i sina Tankar skriver följande 
filosofiska ord: "Det betyder intet 
hur man födes. Det betyder allt hur 
man dör." 

Det är över huvud taget intres
sant att se hur snäva omdömena vid 
denna tidpunkt falla om nästan alla 
hennes handlingar. Med en till små
sinne gränsande uppmärksamhet föl
jer världens blick även den obetydli
gaste av hennes rörelser. En stötan
de gest, ett för högljutt skratt, en 
kvickhet, en egenhet i hennes klädsel 
allt inrapporterades till Sverige med 
lämpligt pålagd färg. Synbarligen 
åsyftades med dylika rykten 
att göra drottningen impopulär i 
Sverige. Så länge Karl X Gustaf 
ännu satt vid styret — och detta må 
särskilt framhållas — måste 
skvallret hålla sig inom behörighe
tens gränser. Men efter hans död, 
då möjligheten hägrade att indraga 
de subsidier, man utfäst sig till vid 
Kristinas abdikation, fick förtalet 
fritt spelrum. Genom att utmåla 
Kristina såsom ett slags även tyre r-
ska som i mansdräkt drev land och 
rike kring och gjorde det svenska 
namnet vanheder, skapade man en 
frånstötande bild, för vilken man 
hoppades att svenskarna ej vidare 
skulle vilja offra något av det ge 
nom krigen utarmade landets dyra 
guld. Men redbarheten i den sven-

T R E V L I G  o c k  I N T R E S S A N T  

är även som badtvål den 
förnämsta. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

FA US KA 
NYHETER.  

VÄRDEFULLT 
INNEHÅLL 

GOTEBORGS 
MORGONPOSI 

Den största 
morgon tidn infen 

ska folksjälen förnekade sig icke. 
Med alla sina egenheter mindes man 
ännu drottning Kerstin och hennes 
regering som en sällhetens och ärans. 
Man hade ej glömt, hur hon, så länge 
hon satt kvar på tronen, med nit 
och redbarhet skött sin plikt, och hur 
även de mest prövade av de svenska 
statsmännen måst böja sig under 
hennes klokhet och kunskap. Den 
folkkärhet, hon överallt oemotstånd
ligt väckte, och som i Sverige be
grät henne vid avskedet såsom i 
Rom vid hennes död, fortlevde alltså 
ännu i svenska bröst såsom en makt, 
över vilken skvallret icke ägde nå
got välde. 

(Forts.) 

Klassernas jämlikhet existerar ej, 
men väl individernas jämlikhet; ty 
all erkänd skicklighet, all relativ för
måga besitter egenskapen att göra sig 
gällande och höja sig. Jämlikheten 
är en aristokrati utan begränsning. 

K. de Girardin. 

Omplantering af 
Krukväxter 

verkställes såväl i liemmen som äfven i 
vär lagerlokal af därtill utbildad fackman. 
Låg kostnadsberäkning. Prima jordbland
ningar jämte krukor i alla dimensioner 
tillhandhållas. 

FLORALAQRET, 41e Långgatan 3. 
Telefon 43070. 

LUX KRYMPER E J  YLLE 
Mjuka, ulliga plagg såsom strumpor, barnmössor, 

handskar, ylletröjor, filtar, ylleunderklädcr. o. $. v. 

hålla sin ursprungliga mjukhet och krympa icke om 

de tvättas med LUX. Det är tillverkat sårskilt 

för tvätt av all slags ylle, flanell, siden och ömtåliga 

vävnader och lämnar allting friskt och behagligt. 

LUX säljes endast I paket. 

SUNLIGHT SÄPTVÄL AB' GÖTEBORG 

(Med ensamrätt för Sverige. Efter

tryck ej tillåtet). 

/ Rosenhof 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

13. 

VIII. 

Klockan i den gamla Kors-kyrkan, 

som redan under mer än fyrahundra 
år kallat den en gång obetydliga 

lilla stadens invånare till gudstjänst, 

lät för andra gången höra sm hög
tidliga stämma som maning till hög
mässan. Ljudet klang ut över de 

sammangyttrade gamla hustaken vid 

tornets fot, när Paul for upp ur sm 
Förvirrad 

Så små

ningom ordnade sig minnena fran 

dagen förut, och löste sig från söm

nens vilda drömbilder. ^ erklighe-
ten var värre än drömmen. Det 

otänkbara, det, som han aldrig ens 

blytunga morgonsömn, 
såg han sig om i sitt rum. 

ansett möjligt, det hade hänt: han, 
Paul Wieprandt, var medskyldig till 

inbrott, till stöld. Det hade skett, 
och ingen makt i världen kunde gö

ra det ogjort. Han kastade en skygg 

blick genom det till hälften förhäng
da fönstrét över gården till sin fars 

smedja. De ord, som den gamle man

nen tillropat honom för månader se

dan, ljöd för hans öra: "Umgås du 
med skojare, så blir du själv snart 
en skojare." Yar den gamle en pro

fet? Han, Paul, hade inte vetat att 

steget från rättskaffens medborgare 

till förföljd förbrytare var så kort 
och kunde tagas så raskt, så utan 

vilja, ja, alldeles ovetande. 
Mitt på gården samlades en hop 

folk. Där talades ivrigt. Helt visst 

talade de om inbrottet i vaggonfa-
briken! I tidningen kunde det ännu 

inte stå. Men dåliga nyheter vänta 
inte på tidningen, de finna sina egna 
vägar. Vad kunde de väl annars ha 

att tala om just i dag? Nu gällde 
det att spela komedi och ingenting 
veta. Inte vara alltför intresserad, 
men också inte helt likgiltig. Men 
det var något främmande, en rent 

avskvvärd känsla att han, Paul 

Wieprandt, hade något att dölja; han, 
vars stolthet det alltid varit att var

ken inför kamrater eller förmän nå
gonsin sticka under stol med något, 
utan utslunga sin mening rakt i aft-

siktet på folk, vare sig det handlade 
om politik eller arbetsfrågor, eller 

partiangelägenheter. Det hade all
tid hetat: "Så tycker jag. Det är 
min mening. Jag har rätt att tänka 

vad jag vill. Vill ni annars något? ' 
Men Julia hade varit storartad. 

Hon hade minsann inte vatten i åd
rorna. Och det präktigaste hos hen

ne var hennes käcka uppriktighet, 
stick i stäv mot hyckleri och gamla 

utslitna sedelagar, som hon gjorde 
narr åt. I en värld, där en männi

ska i en handvändning och mot sm 
vilja kunde överflyttas från de rätt

färdigas till missdådarnes sida, kun
de man verkligen med ett hånskratt 

fråga: "Vad är 'rätt'? ATad är 'orätt'? 

— Men nu framför allt: försiktighet! 

Han tog på sig söndagskläderna, 
och gick långsamt ned på gården. 
Han måste ha visshet. Hopen stod 

kvar. Så fort ett par drogo sig ut 
kommo andra i stället och stodo som 

fastklistrade. Och de talade just om 

stölden i vaggonfabriken. — Redan 

på natten hade nattvakten upptäckt 
stölden och anmält den. På morgo
nen förkunnades redan med fetstil 

från alla annonspelare: "Tvåhundra 

kronors belöning för den, som kan 
ange tjuven." Lipperts Otto hade sett 

tillkännagivandet uppklistrat och 
kom hem till Rosenhof med den fär

ska nyheten. 
"Se bara på, där kunde man för

tjäna sig en snygg krischa", menade 
Sabiner-Lotta, som sov i Rosenhof, 

och stod färdig att gå ut i "affärer", 
men blivit stående lik alla andra. 

Hennes hängande underläpp darrade 

av begär efter pängarne. 
,,Nå, med den förtjänsten vore nog 

inte mycken välsignelse", sade Pot-

hoff salvelsefullt. 
"Tvåhundra kronor, Pothoff! Två 

— hundra — kronor! Ja, vore det så 

min egen bror —" 
Även Palle var där, hade krupit 

närmare på sina korksulor, fastspän 

da under knäna. Hans rödaktiga hår 

var, söndagen till ära, slätkammat, 

kragen var glänsande vit och rock 

och liatt liyborstade. Han var på 

väg till sin vanliga söndagsplats vid 

kyrkdörren. Med allvarlig ovilja 

skakade han på huvudet. 
"Att inte folk fruktar Gud, och 

inte kan låta bli att ta med våld 

från andra, när en blygsam fattig 

stackare ändå kan leva på det, som 
godhjifriade människor skänker ho

nom. Om också en sådan som jag 

inte skär guld med täljknivar, så 
har man åtminstone sitt goda sam

vete." 

"Ni kunde också behöva ha det 
en smula bekvämt på äldre da'r", 

sade Sabiner-Lotta inställsamt. "Om 
ni sätter tittgluggarna på vid gavel 
så får ni kanske syn på vem som 

har långsjalarna" (sedlarna). 
"Staden är för stor," förklarade 

Palle. "Men jag säjer bara det, att 
vem det än är, som "hittat" de där 
pengarna, hemmastadd måste han ha 
varit i alla de där byggnaderna. En 

främling var det säkert inte." 
Han satte sig i rörelse. Även om 

vägen till kyrkan icke var lång, så 

tog krypandet på knäna dock en 

rundlig tid. 
Sabiner-Lotta skakade det eländi

ga spädbarnet, som åter hängde lik 

en träkloss på hennes arm, alltför 
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SNAPSHOTS. 

Två hus. 

Det ligger en bärgknalle västvart 
om vår förhyrda villa. 

Vi ha glatt oss åt den där knallen, 
mindre dock för dess egen skull än 
därför att det icke fanns något hus 
på den. Det ligger nämligen hus 
på alla knallar häromkring. På den
na fanns bara ogräs och små vatten-
gölar och snö en gång i tiden, innan 
Golvströmmen vridit den ur led. 

Men för någon tid sedan blev även 
denna knalles öde beseglat. En dag 
gingo plötsligt ett par karlar och stö
kade däruppe. De gingo där varje 
dag och tittade i marken och sågo 
fundersamma ut som om de sökt nå
got, som de icke kunde finna. Det 
var troligen ett övermänskligt svårt 
problem de hade att lösa. Snart ha
de de också skaffat förstärkning, och 
en vacker dag gingo fem karlar där
uppe. Och när åtskilliga dagar bil
dat veckor och månader stack slut
ligen som en förklaring till deras 
mystiska beteende en planka upp. 

Där skulle byggas! Alltså! Nu 
står jag var ledig stund och ser på 
det där bygget. Och när jag sett på 
det en stund, tycker jag att jag sitter 
på bio och åskådar en sådan där 
otrolig långsam-film, som får folk 
att skratta. Ja, hela byggnaden fö
refaller mig att vara en sådan film. 
Så 1-å-n-g-s-a-m-t — 1-å-n-g-sa-m-t 
går det med den. Det tar bestämt 
en vecka att lyfta en planka och en 
hel dag att slå in en spik. 

Ibland är hela karllaget försvun
net. Och efter några timmar ser jag 
dem gå långsamt, långsamt vägen 
fram ifrån kaféet. Har hört att det 
är en grosshandlare inne i sta'n, som 
bygger det där lilla sommarchateau't 
och att hans vänner tro att han skall 
förbygga sig på det, ty bara grunden 
går redan till många, många fler 
pengar än han beräknat. 

Jag funderar redan på att med ut
gångspunkt från den där byggnaden 
uppgöra en kalkyl över, hur många 
miljoner år det skulle ta att bygga 
upp en stad, då jag en dag kommer 
att kasta en blick genom köksfönst
ret. Fönstret ligger åt norr, och 
framför detsamma reser sig ett berg. 
Och på berget — mitt hjärta hoppar 
ofrivilligt till — sticker en splitterny 
plankvägg upp ! Och genom dubbel
fönstren ljuder dånet av rasande 
hammarslag. 

Och nu följer ett veritabelt dub 
belskådespel. Vill jag ha långsam-

VÅREN STUNDAR! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
dra per i er och andra plagg med 

Marknadens hittills oöver
träffade ooh billigaste hem
färg Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 
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stens och littera
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läser man 

n u m e r a  
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film, går jag och tittar på västra 
bärgknallen, och vill jag ha snäll
tågsfilm på bärget i norr . Där äro 
jara två karlar som arbeta — men 

de gno på som trollkarlar. Det är 
nästan hemskt vad det går undan. 
Vägg efter vägg flyger upp, fönster, 
takresning, skorstenar, och en mor
gon hänger taklagskransen grön där
uppe. Jag gnuggar mig i ögonen. 
En tvåvåningsvilla med verandor och 
allt står såsom framstampad ur 
bärghällen ! 

— Det är en arbetare som byggt 
den där villan åt sig själv, säger mitt 
hembiträde. 

Jag går fundersam in och tittar 
på den som bygges åt grosshandla
ren. Där är man alltjämt på första 
våningen. Och jag ser en hammare 
lyftad i luften, vilken under någon 
kvart långsamt, långsamt segnar ned 
på en eller annan spik i plankväg
gen. 

Ragna Peters. 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. Q Ö T E B O R G. Malmö. 
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Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

Hur en affärsKvinna bör 

sKöta sig. 

Om vila och vederkvickelse. 

Kvinnoöverflöd. 
Kvinnorna äro övertaliga i många 

av de europeiska länderna. Särskilt 
illa ställt är det i England, där kvin
nornas antal överstiger männens med 
två miljoner själar. Det gäller att 
avleda detta kvinnoöverskott, och 
den engelska frälsningsarmén har 
vänt sig till den kanadensiska rege
ringen med förfrågan, om den vill 
upplåta odlingsbar jord till 52,000 
unga engelskor och deras barn. Någ
ra män skulle icke medfölja, vilket 
tyder på att barnen, som ingå i pla
nen, äro av utomäktenskaplig börd. 
Kanada har godkänt förslaget och 
frälsningsarmén i England är nu sys
selsatt med att insamla tjugufemtu-
sen flickor, hågade att emigrera till 
Kanada och slå sig ned där som ny
byggare ooh farmare. 

Även Australien, där brist råder 
på yngre kvinnor — man har 200,000 
för litet! — mottager det engelska 
kvinnoöverskottet. Sedan den 1 febr. 
medför varje engelskt fartyg till Au
stralien ett hundratal kvinnor i 20— 
30-årsåldern. De anbringas ute på 
landsbygden hos farmare och åtnju
ta utom fritt uppehälle en lön av 18 
kr. i veckan. Efter ett halvt år äga 
de rätt att själva träffa arbetsavtal. 
Förhoppningen är att de snart bland 
landets övertaliga män skola utvälja 
sig en make. 

Stilistisk praktblomma. 

I en artikel om bästa sättet att sä 
smärtfritt som möjligt avliva vårt 
ofta grymt plågade fjäderfä lästes 
för någon tid sedan följande drako-
niska passus: 

"Varför icke hellre genast avhug
ga huvudet — en snabb och smärt
fri död, som vi vilja önska alla ska
pade varelser." 

Tack så mycket, ädle Marat! Med 
den nuvarande galoppen synes fram
tidsperspektivet verkligen icke allde
les omöjligt. 

Det är enformigheten i hennes liv, 
som tar mest på affärskvinnan. Den 
enformiga födan, de ständigt åter
kommande dagliga plikterna, det 
slentrianmässiga i arbetet, allt detta 
verkar beklämmande emellanåt. 

Men de flesta affärskvinnor ha ej 
kommit till insikt om att ett arbete 
kan förvandlas till antingen ett in
tressant problem att lösa eller ett trå
kigt slavgöra, beroende på med vil
ket sinne man tar itu med det. I 
grunden är saken till största delen 
en hälsofråga. En kvinna, som är 
frisk till kropp och själ, finner var
dagslivets rutin intressant och loc
kande nog, då däremot den mest an
genäma omväxling i levnadssättet 
verkar motbjudande och tröttande på 
en person med ringa vitalitet och 
nedsatta kropps- eller själskrafter. 
Utom nödvändigheten av en förstån
dig diet och tillräcklig motion måste 
affärskvinnan lägga vikt på att 
skaffa sig tillräcklig vila och veder
kvickelse. 

Att vara sent uppe om kvällarna. 

Affärskvinnan måste ha sina vilo-
och förströelsestunder, om hon skall 
kunna hålla sig vid god vigör. Ingen 
människa kan arbeta utan regelbun
det återkommande vilotimmar, och en 
god vila under natten är det viktiga
ste av allt i detta hänseende. Den 
som gör till regel att ta sig åtta eller 
nio timmars sömn varje natt, kom
mer att sköta sitt arbete bättre och 
hålla sig yngre och friskare, än den 
som använder för lite tid till söm
nen. 

Alltför många unga flickor, söm 
måste vara uppe tidigt, begå det 
misstaget att skaffa sig nöjen, som 
föra med sig, att de måste gå till 
sängs mycket sent — vanligen ej 
före tolv, och om de måste stiga upp 
kl. 7 om morgnarna, så löpa de en 
allvarlig risk. De kanske ej känna 
någon dålig inverkan av det för till
fället. Det är ett faktum, att man 
kan vänja sig vid sex timmars sömn 
utan märkbar skada, men endast föl
en tid. Brist på sömn för oundvik
ligen med sig håglöshet för arbete, 
trötthet, beklämning och huvudvärk. 
När dessa symptom ej bli beaktade, 
så kan sömnlöshet bli följden, och då 
är ju hälsotillståndet allvarligt ho
tat. 

Om den nödvändiga vilotiden. 

Alltså: En affärslpinna bör gå till 
sängs före elva på kvällen — 10,30 
om möjligt. Om hon i regel går till 
sängs kl. 10, så kan hon kanske 
stanna uppe till kl. 12 ett par kväl
lar i veckan, utan att det bekommer 
îenne illa. 

När ni kan, så tag korta vilostun-
der under dagens lopp. Efter mid
dagen bör ni t. ex. sitta stilla med 
både sinne och muskler i vila, så 
att ni kan samla energi för efter
middagens arbete. Det är mycket 
få flickor, vilken än deras syssel
sättning må vara, som ej kunna få 
tid till detta, under det den i hemmet 
arbetande kvinnan bör försöka det 
ännu bättre medlet att vila på en 
soffa eller en säng. 

En av de bästa vilometoderna är 
att taga ett par tre minuter från ar
betet flera gånger om dagen, under 
vilka man tillåter hela kroppen att 
slappna till och sinnet att kasta av 
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den känsla av spänning och koncen
tration, som arbetet för med sig. Och 
när affärskvinnan kommer hem om 
kvällarna, bör hon ta en kort vila 
före aftonmåltiden. 

Nyttan av nöjen och förströelser. 

Det är också absolut nödvändigt, 
att den strängt arbetande affärskvin
nan får förströelse emellanåt, om hon 
alls skall kunna njuta av tillvaron. 
Den som helt och hållet går upp i 
affärerna, kan endast göra detta på 
bekostnad av andra saker. En flic
ka, som är frisk och sund, som söker 
utveckla sig i så många olika rikt
ningar som möjligt, kan skaffa sig 
en hel del vederkvickelse och glädje 
i livet, under det hon på samma gång 
ofôrtrufèt ägnar sig åt sitt arbete. 
Vi leva nu i de dugande kvinnornas 
århundrade, och en ny kvinnotyp har 
utvecklats. Den moderna kvinnan, 
som utför sitt arbete väl, håller sig 
"up to date" rörande sociala frågor 
och dagens alla övriga brännande 
spörsmål, har ett så mycket angenä
mare liv, därför att hon får utveckla 
sina förmögenheter på ett allsidigt 
sätt. 

Den nya kvinnotypen är mycket 
olik den kraftiga emanciperade typ, 
som framställdes som det eftersträ
vade idealet för en tjugo år sedan. 
Våra dagars kvinna vet, att allvar
ligt arbete verkligen kan förenas med 
munterhet och oskyldiga nöjen. Det 
är inget tvivel om att ett av de bästa 
sätten att vinna framgång i livet är, 
att så mycket som möjligt sträva ef
ter fullkomlighet i alla riktningar, 
i arbete, i hälsa, i nöjen. Bästa sät
tet är att med klok urskillning blan
da arbete och rekreation, så att ar
betet ej kommer att lida utan att 
vinna i stället. 

Använd tillfällena! 

Affärskvinnan, t. o. m. mer än af
färsmannen, bör lägga an på någon 
speciell "hobby", som förskaffar hen
ne just den slags förströelse, som är 
bäst passande för henne. Den som 
måste föra ett stillasittande liv, bör, 
om möjligt, tillgripa någon sport, som 
utövas i fria luften, t. ex. cykling, 
tennis eller annat. 

Så äger man ett annat slags för
ströelse i nutidens många klubbar och 
föreningar. Det är nyttigt — sär 
skilt för en ung flicka — att komma 
i kontakt med många människor, få 
odla sina sällskapstalanger, knyta 
vänskapsförbindelser med andra 
kvinnor, ty under tiden kommer syn
kretsen att alltmera vidgas. Genom 
att gripa tillfällena i flykten skulle 
många flickor, som framsläpa en 
trist och tråkig tillvaro på grund av 
sin brist på initiativ, kunna åstad
komma, att deras liv bleve mindre 
grått och enformigt. 

De flickor, som ha egna hem, ha 
vida mer tillfälle till förströelse, än 
den som bor ensam. Denna är sär
skilt i behov av förströelse utomhus 
för att ej försjunka i den dysterhet 
och det missmod, som föra sjukdom 
med sig. Glada människor äro så
dana, som vilja vara glada. De flic
kor, som sträva efter att vara friska 
och vid gott mod, att ta vara på alla 
små nöjen och intressen, komma 
småningom att vinna större intressen 
och nva vänner. 

John A. Gahms 
ReseffeKt- ® Lädervaruaffär. 

Alla slag av Reseffekter samt finare 
Lädervaruarbeten. 

Damväskor, stort urval Portmonnäer, 
& Plånböcker, Skol- & Torgväskor 

Sykorgar <Sc etuier m. m. 

Korsgatan 12 Göteborg 

Behovet av fridagar. 

Och när så fridagen kommer, så 
gör det bästa möjliga av den. Om 
ni är alldeles "utpumpad", så kom
mer en dag i sängen att göra er frisk 
och kry för den kommande veckan. 
Om ni är "all right", så planera nå
got litet nöje eller utflykt, och be
sluta er för att njuta av den så myc
ket som möjligt. Men betrakta al
drig en dags sängliggande som pjåsk 
eller lättja. Den som under timmar 
i sträck är tvungen att ha uppmärk
samheten koncentrerad på viktigare 
saker, behöver emellanåt den full
ständiga vila, som endast en dags 
sängliggande kan ge. Många läkare 
råda sina förnäma patienter att ligga 
till sängs för en dag, ej ta emot nå
gon, ej skriva brev, ej läsa, att göra 
absolut ingenting under tjugufyra 
timmar. Men en kontorist behöver 
detta råd bra mycket bättre än en 
societetsdam, och hon bör verkligen 
försöka med att följa det. Om hon 
ligger till sängs från lördag e. m. 
kl. 6 till söndag e. m. vid samma tid, 
så får hon 24 timmars absolut vila 
och har ju ändå sedan några fritim
mar uppe. 

Men kom ihåg, att vilan måste vara 
fullständig. Laga, att ni får maten 
inburen. Låt all spänning till kropp 
och själ vika under denna tid, och 
ni kommer att bli förvånad över 
verkningarna av kuren. Drag så 
nytta av läxan. Se till, att ni inte, 
så vitt möjligt, blir överansträngd 
igen, då lite omtanke och vila skulle 
kunna förhindra det. De flesta fall 
av överansträngning skulle på så sätt 
kunna undvikas utan att i minsta 
mån minska arbetsprestationerna, 
snarare tvärtom. Det är endast, då 
vi äro fullt friska och arbetsdugliga, 
som vi kunna åstadkomma vårt allra 
bästa och kunna utföra det med gläd
je och utan svårighet. 

(Every Woman's Encyklopaedia). 

Kapital. 

G  ö t e b o r g .  

meddelar 

Brand' och Avbrottsförsä 
samt 

LiV', Livrante- och 
försäkring. 

OBS.! Sveas 
BARNFÖRSÄKRINGAR! 

INBROTTSFÖRSÄKRA i sveas 
dotterbolag ASTREA. 

Ett paket 
och en balja ljumt 
vatten är allt 
som behövs 
för veckans 
tvä 11. 

Det är onödigt att koka kläderna 

om man använder Rlnso. Genom nit i 
lägga kläderna i blöt i en ljum Hlnso- 1 

lösning över natten och genom att 
skölja dem väl morgonen därpå bliva 
dc rena och snövita. Endast de smut, i 

sigaste ställena behöva gnug. ! 
gas lätt mellan händerna. 

På grund av dess absoluta i 
renhet lockar Rlnso av sig i 
själv bokstavligen ut smut- I 
sen ulan kokning och ulan ! 
gnuggning. 

Det reducerar arbetet till 
det minsta möjliga och 

sparar bränsle. 

Rinso-
SUNLIGHT SAPTVÅL AKTIEBOLAG. GÖT660R& 

45 öre 
per paket 

flornstezkovyai 

alttid färdiga, i smakfullt utförande 

cfflasa '̂ Blomsterhandel 

Storgatan 31. Tel. 4314, 10365. 

TEATER. 
Nobelkommitténs mycket omde

batterade beslut att utdela 1922 års 
Nobelpris till spanjoren Jacinto Be
navente framstår efter Lorensbergs-
teaterns framförande av författa
rens treaktsdrama "Åtrå" ingalunda 
förklarligare. 

Dramat i fråga lär tillhöra Bena
ventes starkaste sceniska skapelser. 
Och starkt är det förvisso, men icke 
av den styrka som skänker odödlig
het. Hela detta i mänsklighetens liv 
dessbättre ganska enastående fall, 
som på basis av en brottslig böjelse 
rullar upp ett kriminaldrama av 
kraftigare sort, ställer onekligen 
åskådarens nerver på ganska hårda 
prov. Stämningen av kvavhet och 
kvalm förtätas ideligen, och när slut
ligen i tredje akten den fullständigt 
oacceptabla och förbluffande upplös
ningen kommer och mordskott nr 2 

knallar av, hoppar åtminstone den 
känsligare delen av publiken oemot
ståndligt några centimeter upp frai 

bänksitsen. 

Maupassant har i en roman be
handlat samma motiv. Men med vil
ken djup och träffsäker psykologi 
har ej fransmannen lyft sitt än® 
till diktens allmänmänskliga höjd, 
där spanjoren endast opererar 
tjurfäktningsarenans sensationell 
medel: blod och liv! Alldeles sär 
skilt måste man reservera sig mot den 
plötsliga och omotiverade omkastnm 
gen i den unga flickans känslor fw> 
lågande hat till besinningslös kär 
lek — ett fenomen som hör hem® 
i den rafflande lördagsföljetong®' 
men som i livet vid en katastro 

förändring, vanligen tar ornvä 

loPP-
Om denna teaterafton likväl 

på fullödiga värden så var 
det ute

slutande regins och de uppträ an 

förtjänst. Den sceniska inra®^ 
en var synnerligen vacker. ^ 
uppträdande huvudpersonerna, ^ 

Asiri Torseli som modern Raimun ^ 

fröken Dora Söderberg som 0 ^ 
Acacia och hr John Ekman s0® ̂  
sterfadern Esteban bildade 
trio, som oförminskat höll in ^ 

fängslat hela kvällen. £.-r(jun-
dövande intrycken av pjäsen ^ ^ 

stat, dröjde ännu såsom ^ 
levande människor, vilkas ö e ^ 
delat fru Torsells stolta, a\ a , .j, 
och förnimmelser genom 

kvinnogestalt och hr ®^DiaD
frjnrin-

ma, plågade ansiktsmask J ^ 
gen. Två goda bifigurer vor 

Konstflitens Flossamatta 
Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt billig-

Mattan för det burgna, välombonade, med kiilltivfirad smak inreddahejH 
met 
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Offentliga nöjen. 

stora Teatern 
Vi 1 30 Billighetsf öreställ ning : 

^A%s. k'-
Bajadären 

Kl. 

Madame^ Butterfly 

r^énsbërgsteatern 

Li 1 qo- Binig'het"sföreställnlng: 

Generaldirektören 
Kl. 8: 

Å T R Å .  

FOLKTEATERN. 

Varje afton kl. 8: 

Spel Ut. 

ggndag kl. 1,30 Billighetsmatiné: 

För sista gången 

wär byskomakaren och byskräddaren 
gifte hört sin pojke. 

|\Iya Teatern. 
Söndag kl. 1,30 BilUghetsmatiiie: 

Barken Margareta. 

K] g. Sista söndagsföreställningen 

Neekens Dotter 

Nästa program: Hotellråttan. 
Folkskådespel i 5 akter 
av Christian Gjerlöv. 

ULLA TEATERN. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: Den 27 Augusti 

Lördag och Söndag kl. 7 ocli 9: 

Hemslavinnor. 
Andra dagar kl. 8: Samma pjes. 

GYNNA VÅRA 
ANNONSÖRER! 

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

J i l l  a  

BLl lSJ lT i  
=  r e a l i s e r a s  !  =  

F R I B E R G  &  A N D E R S O N  
KUNGSPORTSPLATSEN , TEL 7235 

Märkl iga  kv innor :  

D r o t t n i n g  K r i s t i n a .  

utom hr Rune Carlstens mjuka, blod-
färgade bulvantyp och fröken Karin 
Alexandersons Juliana. 

Slutligen en reflexion. När en 
författare, som erhållit Sveriges No
belpris, och som väckt så mycken ra
balder som Benavente, för första 
gången framföres på svensk scen vi
sar det en fruktansvärd likgiltighet 
från publikens sida att, såsom fallet 
var dagen efter premiären, utebli 
från en dylik representation. 

Litteraturpriset är ingen privat 
angelägenhet. Man bör ha så myc
ken nationell känsla att man går för 
att övertyga sig om åt vem det gi
vits — för att veta hur det andliga 
fögderiet handhaves och för att låta 
förstå att nationen lever med som va
ken och meningsbildande part i sitt 
lands intressen — även de kulturella. 

Folkteatern hade i torsdags pre
miär på sin nya revy "Spel ut!" Na
turligtvis släppte man gäcken lös, en 
gäck. som ehuru rolig och kvick, al
drig överskred gränsen för det till-
låtna, även om denna gräns emellan
åt tangerades, vilket väl knappast 
kan undvikas i en scenskapelse av 
detta. slag. Det där gled emellertid 
'ätt undan, och vad man har i minne 
av Premiärkvällen, är en mängd lu
riga infall, skrattretande situationer 
°eh tokroliga figurer — o, Sara, Lud-
^ och Rulle! — balettens vackra 
Prestationer och Anna Robennes gra
ciösa dans. — Till det muntra, upp
fiskande helhetsintrycket bidrogo 
1 futuristiska dekorationerna och 

musiken, ledd av Nalle Halidén. Py
ramidal publiksuccés! Hur tacksam-
Itla ^ro människorna icke i dessa da-
£ar för ett gott och hjärtligt skratt! 

Nya Teatern kommer inom de när-
aste dagarna att ha premiär på 

^r°tellråttan", folkskådespel i 5 ak-

till aV>, kristian Gjerlöv, författare 
Ooi) . a- Pjäserna "Brännmärkt" 

mvek a^0J^en"' vilka tidigare med 
• C stor framgång uppförts på 

V. 
Men innan detta lugnets och re

signationens sista kapitel fogas till 
hennes livs historia hade Kristina 
änliu mycket att övervinna. Allt 
övertänkt röjer åtskilligt efter flyk
ten från fosterjorden att hon ej fullt 
ut beräknat konsekvenserna av sin 
tronavsägelse. Utan krona drömmer 
hon alltjämt om en suveränitet utan 
gräns. Och Europa låter henne länge 
förbliva i denna dröm. Hela hennes 
färd genom främmande land liknar 
ett lysande segertåg. Från stat till 
stat, mellan palats till palats drar 
hon fram under triumfbågar och vid 
kanoners dån. 

Hela början är en lysande ovation. 
Genom blomsterhyllningar och jubel
brus, genom människohav efter män
niskohav plöjer hennes vita häst, va
jar segerstolt amazonplymen i hen
nes svarta barett. Furstar, snillen, 
fältherrar, lärde, statsmän och dip
lomater göra henne sin uppvaktning. 

Med en svit av 200 personer nal
kas hon slutligen sin resas stora mål : 
Rom. Redan i Innsbruck är en påv-
lig nun tie henne till mötes, och när 
hon anländer till påvens stater mot-
tages hon i Ferrara av hans helighets 
egen vagn, vilken för henne vidare 
genom Bologna, Pesaro, Ancona. 
Sedan hon i S:t Loretto förrättat-
gudstjänst och vid jungfruns bild 
nedlagt en krona och en spira, prydd 
med 368 diamanter ojch 160 äkta 
pärlor intågar hon den 19 december 
1655 klockan 8 på aftonen i den he
liga staden. Enligt ceremonielet 
skulle intåget ske inkognito, men 
Rom hade icke kunnat tillbukahålla 
sin nyfikenhet. Genom upplysta 
gator och åtföljd av inti esserade 
människoskaror föres hon i högtidlig 
procession till Vatikanen och påven. 

Några dagar senare firades drott
ningens offentliga intåg i Rom — 
en makalös fästlighet, som slöt med 
att inför all världen bekräfta Kri
stinas redan i Brüssel och Innsbruck 
hemligt förberedda övergång till ka
tolicismen. 

Rom jublade denna dag över sin 
seger. 

Triumfbågar, blommor, musik, 

de nna teater. 

på rr, lomgrea kommer hem fram-

att !!Utimmania, och hans försök 
ly i° "rraarkt krypa till kojs miss-
,L*"8 Jämmerligen. 

gar t "U' myeket är klockan? frå-
r" B1°mgren bistert. 

I dp/ra e^' k'lra söta du! 
i rumm 

amnaa slår den stora klockan 

Bl°ttgren tle slaS och herr 

gr ligger förskräckt: 

k°n C ^ om vad hon slår -
rammar! 

trupper under vapen och oöverskåd
liga människomassor fyllde staden 
med fäststämning och glans. I den 
lysande, till S:t Peterskyrkan 
dirigerade processionen syntes drott
ningen, klädd som amazon, ri
dande på en vit, rikt sad
lad häst. Hon skulle färdas denna 
väg en gång till såsom huvudperso
nen i en lika ärofull procession. Men 
då är hon död. 

Nu ligger livet strålande och löf
tesrikt framför henne. Hennes rykte 
har nått sin höjdpunkt — hon är 
Europas största märkvärdighet. 

Och märkvärdig, sällsam synes 
hon sannolikt de tusentals männi
skor, som denna dag skåda upp mot 
henne, där hon sitter stolt, djärv och 
ung i den höga manssadeln. De lia 
drömt sig en pilgrim, ett helgon, som 
efter att ha frånsagt sig all världs
lig makt anlänt till Rom för att med 
sin märkliga omvändelse förgylla 
upp den katolska kyrkans ära. Men 
deras blickar spana förgäves efter 
ödmjukhetens, fridens tecken på hen
nes panna. 

Det hela liknar mera ett lysande 
erövringståg. 

Vid ingången till katedralen mot-
tages hon av det höga clereciet, som 
ledsagar henne via högaltaret till på
vens kapell, där hon av Alexander 
VII mottar konfirmationssakramen
tet. Det är vid detta tillfälle hon 
till sitt svenska namn, efter påvens, 
lägger namnet Alexandra. 

Steget är taget! Den katolska 
kyrkans strid om hennes själ är oå-
terkalleligen vunnen. För egen del 
har hon löst sig ur en boja för att 
omedelbart länka sig till en ny. Det 
lysande mottagande man förärat 
henne var icke givet helt utan bi
tankar. Man hoppades att den krön
ta proselyten i gengäld genom from
het och underkastelse skulle bliva 
en ärofull reklam i katolicismens 
tjänst — ett band, som, det blev man 
snart varse, hon lika suveränt väg
rade att erkänna som varje annat. 
Först när hennes eget sinnestillstånd 
bjuder det, när ålder och glömska 
förvisat henne till åskådareplatson 
på livets stora skådebana, fördjupar 

hon sig med större stillhet och själv
rannsakan i den religion, hon av 
övertygelse valt. 

^ ilka motiv som närmast bestäm
de hennes religionsförändring vet 
man med bestämdhet icke. Hon var 
själv aldrig biktat och ännu mindre 
sökt att förgylla dem . Men att ste
get noga prövats och ingalunda varit 
hennes samvete likgiltigt därom vitt
nar hennes egenhändiga randan
märkning i en samtida skrift om hen
nes trosomvändelse, och som i sin 
mångtydighet lyder: "De som skri
vit därom veta ingenting, och de som 
veta, hava ingenting skrivit." 

Det ligger mycket förborgat i 
dessa ord. De utgöra ett nytt bevis 
på hur sorgfälligt Kristina bepans
rade sitt innersta jag till skydd för 
varje främmande vidrörande. Trots 
sin sporadiska öppenhet och trots 
alla sina förtrogna, var hon i inti
mare frågor ständigt denna känslans 
aristokrat, denna ömtåliga noli me 
tangere-natur, som alltid, mer eller 
mindre, förblir en gåtfull okänd för 
sin omgivning. 

Att tvinga en annans tro eller att 
söka mindre ädla motiv bakom en 
oliktänkandes steg i dylika stycken 
är icke längre förenligt med vår tids 
tolerantare uppfattning och tänke
sätt. Eftervärlden har även dömt 
Kristina mildare än samtiden — och 
därför även rättvisare. Ty utan 
sympati, utan överflyttning är varje 
oväldigt bedömande otänkbart. Pam 
fletten, även den briljantaste, visar 
blott en sida och av denna vanli
gen endast ytan på den bedömde. 
För den som vill gå längre, och som 
icke är övertygad om att domsrätten 
i trossaker är någon människa eller 
någon nation given återstår endast 
att söka förklaringsgrunden till ett 
dylikt steg. 

Rörande Kristinas fall torde den 
ha legat i katolicismen själv. Kul
tursambandet, prakten, de rika stäm
ningsvärdena i denna, stora delar av 
världen omspännande religion kunde 
icke undgå att göra ett djupt intryck 
på hennes fantasifulla och kosmopo 
litiska sinne. Protestantismen var 
för henne intet val, den var henne 
såsom makten medfödd. Men när 
hon stod löst från alla band, det 
starkaste och sista hade nyligen sli-

B 

lames Landgren eCs 
Göteborg 

5verige£ sfôrsfa och fornåmSfa 
ihéfirmsL 

0B5.' VARNAS'FOR EreWmNGAR.! 0B5l 

tits genom Maria- Eleonoras frånfäl-
le, lät hon helt naturligt sin överty
gelse tala och anslöt sig till den re
ligion, vartill hon kände sig mest 
dragen. Möjligen är det på sin egen 
religionsförändring hon syftar, när 
hon i sina Tankar skriver följande 
filosofiska ord: "Det betyder intet 
hur man födes. Det betyder allt hur 
man dör." 

Det är över huvud taget intres
sant att se hur snäva omdömena vid 
denna tidpunkt falla om nästan alla 
hennes handlingar. Med en till små
sinne gränsande uppmärksamhet föl
jer världens blick även den obetydli
gaste av hennes rörelser. En stötan
de gest, ett för högljutt skratt, en 
kvickhet, en egenhet i hennes klädsel 
allt inrapporterades till Sverige med 
lämpligt pålagd färg. Synbarligen 
åsyftades med dylika rykten 
att göra drottningen impopulär i 
Sverige. Så länge Karl X Gustaf 
ännu satt vid styret — och detta må 
särskilt framhållas — måste 
skvallret hålla sig inom behörighe
tens gränser. Men efter hans död, 
då möjligheten hägrade att indraga 
de subsidier, man utfäst sig till vid 
Kristinas abdikation, fick förtalet 
fritt spelrum. Genom att utmåla 
Kristina såsom ett slags även tyre r-
ska som i mansdräkt drev land och 
rike kring och gjorde det svenska 
namnet vanheder, skapade man en 
frånstötande bild, för vilken man 
hoppades att svenskarna ej vidare 
skulle vilja offra något av det ge 
nom krigen utarmade landets dyra 
guld. Men redbarheten i den sven-

T R E V L I G  o c k  I N T R E S S A N T  

är även som badtvål den 
förnämsta. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

FA US KA 
NYHETER.  

VÄRDEFULLT 
INNEHÅLL 

GOTEBORGS 
MORGONPOSI 

Den största 
morgon tidn infen 

ska folksjälen förnekade sig icke. 
Med alla sina egenheter mindes man 
ännu drottning Kerstin och hennes 
regering som en sällhetens och ärans. 
Man hade ej glömt, hur hon, så länge 
hon satt kvar på tronen, med nit 
och redbarhet skött sin plikt, och hur 
även de mest prövade av de svenska 
statsmännen måst böja sig under 
hennes klokhet och kunskap. Den 
folkkärhet, hon överallt oemotstånd
ligt väckte, och som i Sverige be
grät henne vid avskedet såsom i 
Rom vid hennes död, fortlevde alltså 
ännu i svenska bröst såsom en makt, 
över vilken skvallret icke ägde nå
got välde. 

(Forts.) 

Klassernas jämlikhet existerar ej, 
men väl individernas jämlikhet; ty 
all erkänd skicklighet, all relativ för
måga besitter egenskapen att göra sig 
gällande och höja sig. Jämlikheten 
är en aristokrati utan begränsning. 

K. de Girardin. 

Omplantering af 
Krukväxter 

verkställes såväl i liemmen som äfven i 
vär lagerlokal af därtill utbildad fackman. 
Låg kostnadsberäkning. Prima jordbland
ningar jämte krukor i alla dimensioner 
tillhandhållas. 

FLORALAQRET, 41e Långgatan 3. 
Telefon 43070. 

LUX KRYM P ER  E J  YLLE 
Mjuka, ulliga plagg såsom strumpor, barnmössor, 

handskar, ylletröjor, filtar, ylleunderklädcr. o. $. v. 

hålla sin ursprungliga mjukhet och krympa icke om 

de tvättas med LUX. Det är tillverkat sårskilt 

för tvätt av all slags ylle, flanell, siden och ömtåliga 

vävnader och lämnar allting friskt och behagligt. 

LUX säljes endast I paket. 

SUNLIGHT SÄPTVÄL AB' GÖTEBORG 

(Med ensamrätt för Sverige. Efter

tryck ej tillåtet). 

/ Rosenhof 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

13. 

VIII. 

Klockan i den gamla Kors-kyrkan, 

som redan under mer än fyrahundra 
år kallat den en gång obetydliga 

lilla stadens invånare till gudstjänst, 

lät för andra gången höra sm hög
tidliga stämma som maning till hög
mässan. Ljudet klang ut över de 

sammangyttrade gamla hustaken vid 

tornets fot, när Paul for upp ur sm 
Förvirrad 

Så små

ningom ordnade sig minnena fran 

dagen förut, och löste sig från söm

nens vilda drömbilder. ^ erklighe-
ten var värre än drömmen. Det 

otänkbara, det, som han aldrig ens 

blytunga morgonsömn, 
såg han sig om i sitt rum. 

ansett möjligt, det hade hänt: han, 
Paul Wieprandt, var medskyldig till 

inbrott, till stöld. Det hade skett, 
och ingen makt i världen kunde gö

ra det ogjort. Han kastade en skygg 

blick genom det till hälften förhäng
da fönstrét över gården till sin fars 

smedja. De ord, som den gamle man

nen tillropat honom för månader se

dan, ljöd för hans öra: "Umgås du 
med skojare, så blir du själv snart 
en skojare." Yar den gamle en pro

fet? Han, Paul, hade inte vetat att 

steget från rättskaffens medborgare 

till förföljd förbrytare var så kort 
och kunde tagas så raskt, så utan 

vilja, ja, alldeles ovetande. 
Mitt på gården samlades en hop 

folk. Där talades ivrigt. Helt visst 

talade de om inbrottet i vaggonfa-
briken! I tidningen kunde det ännu 

inte stå. Men dåliga nyheter vänta 
inte på tidningen, de finna sina egna 
vägar. Vad kunde de väl annars ha 

att tala om just i dag? Nu gällde 
det att spela komedi och ingenting 
veta. Inte vara alltför intresserad, 
men också inte helt likgiltig. Men 
det var något främmande, en rent 

avskvvärd känsla att han, Paul 

Wieprandt, hade något att dölja; han, 
vars stolthet det alltid varit att var

ken inför kamrater eller förmän nå
gonsin sticka under stol med något, 
utan utslunga sin mening rakt i aft-

siktet på folk, vare sig det handlade 
om politik eller arbetsfrågor, eller 

partiangelägenheter. Det hade all
tid hetat: "Så tycker jag. Det är 
min mening. Jag har rätt att tänka 

vad jag vill. Vill ni annars något? ' 
Men Julia hade varit storartad. 

Hon hade minsann inte vatten i åd
rorna. Och det präktigaste hos hen

ne var hennes käcka uppriktighet, 
stick i stäv mot hyckleri och gamla 

utslitna sedelagar, som hon gjorde 
narr åt. I en värld, där en männi

ska i en handvändning och mot sm 
vilja kunde överflyttas från de rätt

färdigas till missdådarnes sida, kun
de man verkligen med ett hånskratt 

fråga: "Vad är 'rätt'? ATad är 'orätt'? 

— Men nu framför allt: försiktighet! 

Han tog på sig söndagskläderna, 
och gick långsamt ned på gården. 
Han måste ha visshet. Hopen stod 

kvar. Så fort ett par drogo sig ut 
kommo andra i stället och stodo som 

fastklistrade. Och de talade just om 

stölden i vaggonfabriken. — Redan 

på natten hade nattvakten upptäckt 
stölden och anmält den. På morgo
nen förkunnades redan med fetstil 

från alla annonspelare: "Tvåhundra 

kronors belöning för den, som kan 
ange tjuven." Lipperts Otto hade sett 

tillkännagivandet uppklistrat och 
kom hem till Rosenhof med den fär

ska nyheten. 
"Se bara på, där kunde man för

tjäna sig en snygg krischa", menade 
Sabiner-Lotta, som sov i Rosenhof, 

och stod färdig att gå ut i "affärer", 
men blivit stående lik alla andra. 

Hennes hängande underläpp darrade 

av begär efter pängarne. 
,,Nå, med den förtjänsten vore nog 

inte mycken välsignelse", sade Pot-

hoff salvelsefullt. 
"Tvåhundra kronor, Pothoff! Två 

— hundra — kronor! Ja, vore det så 

min egen bror —" 
Även Palle var där, hade krupit 

närmare på sina korksulor, fastspän 

da under knäna. Hans rödaktiga hår 

var, söndagen till ära, slätkammat, 

kragen var glänsande vit och rock 

och liatt liyborstade. Han var på 

väg till sin vanliga söndagsplats vid 

kyrkdörren. Med allvarlig ovilja 

skakade han på huvudet. 
"Att inte folk fruktar Gud, och 

inte kan låta bli att ta med våld 

från andra, när en blygsam fattig 

stackare ändå kan leva på det, som 
godhjifriade människor skänker ho

nom. Om också en sådan som jag 

inte skär guld med täljknivar, så 
har man åtminstone sitt goda sam

vete." 

"Ni kunde också behöva ha det 
en smula bekvämt på äldre da'r", 

sade Sabiner-Lotta inställsamt. "Om 
ni sätter tittgluggarna på vid gavel 
så får ni kanske syn på vem som 

har långsjalarna" (sedlarna). 
"Staden är för stor," förklarade 

Palle. "Men jag säjer bara det, att 
vem det än är, som "hittat" de där 
pengarna, hemmastadd måste han ha 
varit i alla de där byggnaderna. En 

främling var det säkert inte." 
Han satte sig i rörelse. Även om 

vägen till kyrkan icke var lång, så 

tog krypandet på knäna dock en 

rundlig tid. 
Sabiner-Lotta skakade det eländi

ga spädbarnet, som åter hängde lik 

en träkloss på hennes arm, alltför 



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

S ä n d  E d e r  

T V Ä T T  
till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 1443 
Omsorgsfullt arbete, an Snabb leverans. 

Unga Pelle, herrskapet Petersons 
enfödde, ser med tårfylld blick på 
sina dagars upphov och säger med 
smart-fylld röst: 

— O, pappa, jag är så förfärligt 
dålig så! 

Herr Peterson: — Maria, Maria, 
ring ögonblickligen efter doktorn. 
Säg till honom att ila hit i bil!! — 
Och nu, Pelle lilla, tala om för pappa 
var du år dålig. 

Pelle: — I latinska grammatiken! 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Strömstaren. 
Av Torborg Dahllöf. 

Storforsen är ond, ja mäkta vred. 
Hade inte vintern återigen lyckats 
fånga och binda honom däruppe i 
sänkan mellan bergen. Bara för att 
han vilat sig en stund och slumrat 
till, vips var vintern framme och 
slog en brygga över honom, så han 
höll på att kvävas, men vänta bar 

Storforsen skummade och larmade 
av vrede, han kunde inte tåla vin
tern. Så fort det knäppte till och 
blev kallt, lågo de i en ständig strid 
och fejd med varandra. 

Till anfall gick nu Storforsen mot 
isblockaden, och när han lyckats 
bryta loss något av vinterns murar 
och bryggor, då brusade han till av 
glädje, lyfte isblocken högt på sin 
starka rygg och slungade dem ner i 
skummande virvlar. Det gnistrar 
och blänker omkring Storforsen av 
snö och is, och skogen står allvarlig, 
tyngd och gömd under snömassorna. 
När nordan rusar fram genom vild
marken knakar det i frusna grenar 
och isiga stammar. 

Allt i ödemarken har stor respekt 
för Storforsen, han är så stark och 
mäktig. Älgen går hellre långa om
vägar, än att försöka simma eller 
vada över den, och lommen uppe i 
myrvattnet lyfter under ängsligt 

Xrarxbz. 

Smitta 
kan lått spridas 
genom dåligt 
tvåttat linne. 
Döda smittofrö
na genom kok
ning med Tom
tens Tvättpulver. 

skri, så snart han känner ström
draget därifrån. 

Det är endast en, som ej är rädd, 
en liten obetydlig varelse, en liten 
fågel, svart och vit. Svart som for
sens vatten och vit som snö. Det 
är svårt att få sikte på honom, men 
du hör den klara visslingen och pass 
då på, där är han. På isflaket kom
mer han seglande den lille sjöman
nen — en sådan våghals att ge sig 
ut i detta skummande, vilda svarta! 
Isflaket kränger som en båt i sjö
gång och snurrar runt i en virvel. 
Men vad nu, skall fågeln följa med i 
stupet och med isflaket krossas där 
nere i virvlarna? Det ser inte bättre 
ut, men var inte rädd, han vet nog 
hur långt han kan följa med på den 
vådliga färden, det är ej första gån
gen. 

Se där, nu dök han, och några 
ögonblick därefter for isflaket med 
buller och bång ner i det brusande 
fallet. 

Där är han igen den modige få
geln, nu springande efter stranden i 
snön, lätt och graciös, för att då och 
då dyka ner i det svarta vattnet, el
ler också tar han sig en vilostund på 
en sten därute bland virvlarna. For
sen brusar: "nu har jag dig", och 
skummet yr över stenen, men med 
några korta, snabba vingslag är han 
redan långt därifrån. Den korta vin
terdagen är slut, det börjar att skym
ma. Nordan är bitande kall, och 
bort över åsarna sticka snömoln upp 
grå och tunga. Storforsen brusar 
så dovt, det suckar i skogen, snöstor
men är inte långt borta. Men där
ute på stenen i forsen sitter ström
staren och är lika munter och glad 
som om det vore sol och vår. Äter 
några klara visslingar, och vildmar
kens sagofågel flyger in och försvin
ner i snödunklet. 

Medelklass-
hjälpen. 

München, 17 febr. 

Nöden bland medelklassens kvin
nor i Tyskland har genom den se
naste tidens händelser ökats i fruk
tansvärd grad. Särskilt medför bri
sten på kol svåra lidanden för mån
ga. För att möta det ökade hjälp
behovet hava de olika kvinnoföre
ningarna i Bayern sammanslutit sig 
till en stor organisation vilken arbe
tar efter ett enhetligt program, om
fattande bl. a. arbetsförmedling samt 
olika slag av hjälp och understöd. 
Vidare anordnar man undervis
ningskurser för medelklassens unga 
flickor, vilka, uppvuxna i goda, eko
nomiska förhållanden, sakna all yr
kesutbildning och nu, då alla förmö
genheter smält bort, äro hjälplösare 
än några andra. Man undervisar 
dem i sömnad, tillklippning, lapp
ning, lagning och handarbeten. Söm
nadsalstren säljas i kommission av en 
del affärer varjämte en särskild för
säljning inrättats i den lokal som 
Föreningen för kvinnointressen och 
kvinnoarbete i München disponerar, 
och vilken ligger vid Briennerstrasse. 
Föreningens ordförande är professor
skan Kiesselbach. 

Ella von Freijhold. 

Bertha Anderson 
Korsgatan 15 = Göteborg 

— Telefon 5122 — 

Vackra färgäkta Tvättyger. 
Bomullsflaneller, Ylle-j{läd-
ningstyger, Gardiner, sol- och 

tvättäkta. Möbeltyger, konst-

vävda och tryckta. Borddukar 
i linne och bomull. Sängtäcken 
Tricotvaror, T^ef ormliv, 
Snörliv, Strumpor, Yllekof-
tor. Broderier. Blekta och 

oblekta Vävnader av bästa 

fabrikat. Vaddtäcken. Prima 
y lic stickgarner. 

Rekommenderas 
Kungsgatan 12. Göteborg 

bostaden 11045 

w 

Prima Hnshiltskol. 
Cokes. Antracitknl i Ved 

till dagens lägsta noteringar. 

C. Uggla & C:o. 
Tel. 32, 3885, 44, 5407. 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata priser 
Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. A m. tel. 24241 

Domaren sätter glasögonen till 
rätta, rynkar pannan, spänner den 
skarpa blicken i brottslingen och 
börjar förhöret: 

— Född? 
Brottslingens hjärna arbetar under 

högtryck för att undersöka, om det 
kan ligga någon farlig undermening 
i frågan. Slutligen kommer svaret: 

— Jaa. 

m\\wm i 
utföres fort och billigt. 

Stolarna hämtas. 

Vanfireanstaltens Yrkesskola 
Tel. 236 —' 11510 

Insamlingen för Hjälp-
kommittén i Bonn. 

har rönt stor förståelse, och såväl 
penningar som kläder inkomma dag
ligen. Insamlingen fortgår och re
dovisning härför lämnas i ett senare 
nummer av denna tidning. Se efter 
om Ni inte har något att avvara till 
förmån för dessa olyckliga, hung
rande och frysande! Bidrag i pen
ningar eller in natura mottages tack
samt i Vasa Blomsterhandel, Stor
gatan 31, Göteborg. 

Cinneutstyrseln 
KUNGSGATAN 48 

DUKTYGER. HANDDUKAR. 
Högsta kvalitéer. Billigaste priser. 

Nyutkomna, böcker. 

J. A. LINDBLADS FÖRLAG, 
Uppsala. 

Gunnar Norlén: Johann Sebastian 
Bach. Pris kr. 4,50. 

Fanny Ekenstierna: Viktor Ryd
berg. Pris häft. 1 kr., inb. kr. 1,75. 

Karin Herrlin: Den underbara 
skatten (Sagor och berättelser). Pris 
häft. kr. 1,25, inb. kr. 2,—. 

Det är falskt att jämlikhet är en 
naturlag. Naturen har icke gjort 
något lika. Hennes högsta lag är 
lydnad och avhängighet. 

L. de Vauvenargues. 

D A M E R I  
Blusar i Crepe de chine. Yllepoplin, 

Viyella. Luvisca, även svarta blusar och 
klädningar, passande för sorg. YUekläd-
niiigar, enfärgade och skotska i 

0. F. Hultbergs Blusaffär 
Husargatan 40. 

Rökelse. 
Yi hava haft nöjet att ute i pres

sen hitta en del vänliga uttalanden 
om Kvinnornas Tidning och återgi
va några här nedan: 

Kvinnornas Tidning är en för
träfflig publikation, pigg, vaken och 
vederhäftig, en verkligt god tidning, 
som vi uppriktigt önska måtte finna 
väg till alla hem, där man vill för
stå, vad kvinnan, hemmets kvinna 
icke mindre än de självständigt ar
betande, betyda för hela vår utveck
ling. De få i denna tidning många 
goda vinkar och uppslag och tonen, 
andan gör det lilla bladet till en häl
sosam fläkt, i vilket hem det än kom
mer. Helsingen. 

Kvinnornas Tidnings senaste num
mer är innehållsrikt och njutbart som 
alltid, ypperligt redigerad som tid
ningen är. 

Lysekils-Posten. 

Kvinnornas Tidning synes vara en 
tidning som väl fyller sin uppgift 
och alltså är värd all uppmuntran 
och tillslutning. 

Grenna Nya Tidning. 

Skyltdockan. 

Skyltdockan i fönstret fångade 
min blick. Hon var mycket skön och 
smålog huldrikt. Hennes fötter togo 
liksom danssteg, hennes armar lyf
tes till en förtjusande gest, hennes 
fingrar voro elegant utspärrade, hon 
lutade huvudet åt sidan och såg med 
strålande ögon tillbaka över axeln, 
bedårad av sin egen charmanta up 
penbarelse. Hon föreföll absolut 
normal och väckte ingen uppmärk
samhet. 

Tänk om någon ung vaxherre sto-
de på det där sättet i ett skyltfön
ster! Han skulle verka förryckt, 
och det skulle bli folksamling utan
för. 

Varför? Ja, det är det ingen som 
vet. 

Stilett. 

Ett Kvinnligt storverk. 
Världens största karantänsanstalt 

håller på att upprättas på ön Macro-
nissi söder om Athén av för saken 
intresserade amerikanska kvinnor, 
vilka stå för kostnaden. Hela ön 
kommer att tagas i anspråk för än
damålet och förses med tält och sjuk
hus med plats för 10,000 människor. 
Det är de från Turkiet komna gre
kiska flyktingarna, bland vilka svå
ra epidemiska sjukdomar härja, som 
skola mottagas på ön och beredas 
vård. Initiativtagare till planen är 
d:r Mabel Elliott. Chef för anstal
ten är d:r Olga Stasny, som till sin 
hjälp har en stab av 40 läkare samt 
ett stort antal skolade sköterskor. 

Skånska Wienerbageriet 
Emy Thorin. 

ERIK DAHLBEROSQATAN 22 
(mitt för Realläroverket) 

Allt som hör till ett förstklassigt thebröds-
& wienerbageri. Tel. 6077. Billiga priser. 

KOL VED 
COKES 

C. N. ANDERSSON 
Tel. 27 80, 69 72, 108 49, Göteborg. 

Kvinnornas Tidning 
vill främja och tillvarataga 

kvinnornas intressen. 

Gillar Ni detta syftemål, så 
giv ert stöd i form av pre

numeration! 

Prenumerera ofördröjligen på 
närmaste postkontor. Alla n:r 

för året erhållas! 

Vasaplatsen 9. •••V " A3 I SOiV 

Fru Therese Ekri^ 

Darnfriserino $ 
Östra Hamngat. 50 A ? 

SEKOMMEND^?*1- 210; 
"gt utförande | 

; % 

BREVLÅDA. 
Agda M., Sigrid, Läsare• s 

molnen ha tydligen förmörkat 
get sinne, men också drao' 
friskande vind. 

agit lifet upp. 

Konsument: Omöjligt att beh 
la frågan på sätt Ni önskar 
en ändring är påkallad erkännes 
ligt, men denna må ej få en { 

som inverkar direkt skadli, ^ 
människor och deras lovlig ' 
fång. 

^ näring. 

S—i L m. Efter fullt objekti • 
övervägande av Eder ärade skriv.' 
se ha vi funnit att ett publicera^ 
av densamma endast skulle ge % * 

gen en partifärg, som den icke t 
skar. Uppgiv därför godhetsfulb 
adress skall skrivelsen ofördröili 
återställas. 

Undrande. Ack tyvärr nej! ya(j 
Ni läser om denna upprörande vålds-
åtgärd är för visso med sanning«, 
överensstämmande. Denna gång I 
nog framställningen icke färgad 
snarare i hög grad mildrad av cen-
suren. 

La France. Allt det där har Ni 
läst i en bok. Läs i stället'i tiden, 
Ni lever i, och Ni skall bättre första 
vad vi mena med vår bojkott. Ni 
utropar emfatiskt om Frankrike 
"En stor, en härlig nation!" Det 
vore bättre att i detta sammanhang 
kunna säga: En liten, men en rätt
färdig. 

Voyageuse. Hur djup måste icke 
den mänskliga illviljan vara för att 
kunna åstadkomma en sådan hätsk 
skrift som Er. Med vår krus% 
lyfte vi den omedelbart från redak
tionsbordet in i elden och höppas att 
icke ens röken av allt dess hat då-
de fram till adressaten på Ameion-
gen. . 

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

A N G B A G E R I  A .B. 

R O S E N L U N D S  

B R Ö D  

Hrta Mjöl 
Distribution på glasflaskor-

Tel. 85 78, 3699 

svagt för att vare sig skrika eller 
röra sig. 

"Jesses, Pothoff, ungen måtte väl 
inte dö i händerna på mig!" 

"Efteråt kan du ju tigga för det 
lilla vackra liket", tröstade Pothoff. 

"Nej, vet ni, för den högei> slantar 
som ni stryker i lådan för den ungen, 
kunde jag verkligen vänta att få nå
got trevligare." 

Paul stod stum. Som ett kniv
sting hade Palles ord träffat honom: 
"Hemmastadd måste den ha varit, 
som hittat de där pengarna". Månne 
de tänkte detsamma i verkstaden? 
Vore det möjligt att misstanken kun
de falla på honom? 

"Har ni redan hört nyheten?" frå
gade honom skomakare Abeking. 

"Jag hör det just nu. En rent 
förryckt historia." 

"Flere tusen kronor ur ett låst 
skrivbord, ur en låst byggnad, där 
nattvakten går omkring hela natten! 
Jo, lyckan står den djärvom bi." 

Familjen Lippert kom just nu ut 
ur huset med blommorna i fönstren, 
nytvättade, nykammade, inte allde
les söndagsklädda, men ansiktena 
strålade i festfröjd. Först kom mor 

Lippert, ståtlig, frisk och rörlig. På 
axeln hade hon spade och kratta och 
på armen en stor korg. Hennes skar
pa blå ögon blickade omkring sig 
som en fältherres. Otto, sonen, var 
betrodd med yxa och såg, Dora sköt 
barnvagnen, där den lille Ludvig ha
de det mindre bekvämt mellan bröd
bullar, mjölkflaskor, grytor och 
strutar. Alla barnen släpade på 
korgar, kastruller och husgeråd —-
en skara glatt beskäftiga myror, som 
draga till stacken två gånger så myc
ket som de själva väga. Ladewisch 
och Berta avslutade tåget, också de 
belastade, men med sin vanliga sura 
min av avundsjuka mot syskonen. 
Endast den "förnäma" Lisa fatta
des. 

"Yi ska ut och göra i ordning i 
koloniträdgården", förklarade mor 
Lippert. "Så har manfolket något 
att göra om kvällarna, i stället för 
att sitta och dricka och spela kort. 
Och barnen få lära sig röra på ar
mar och ben och får lufta på sig. 
Och så får man litet extra på bor
det utan att köpa. Jag håller starkt 
på min trädgård. Och lusthuset lå
ter jag stå kvar hela vintern." 

"Har ni redan hört talas om in
brottet?" ropade fru Pothoff från 
källaren. 

"Javisst, det var ju hennes Otto. 
som kom hem med nyheten", sade 
någon. 

"Men med sådant där är ingen 
välsignelse", försäkrade fru Lippert 
med övertygelse, medan hon böjde 
sig fram för att rädda struten med 
ris, som hon "hittat" i går, och som 
var på väg ur den överfulla barn
vagnen. "Ärlighet varar längst, och 
Gör rätt och räds för ingen! det är 
min grundsats, och den predikar jag 
alltid för mina barn." 

Pothoffskan fästade sina skelan -
de ögon tankfullt på det muntert 
kvittrande barnet, ingärdat mellan 
vallar av matvaror. 

'Den lille ser munter och rar ut, 
fru Lippert." 

"Ja, Gud ske lov, det fattas ho
nom ingenting.' 

"Men är nu inte det lilla kräket 
fasligt i vägen?" sporde värdinnan 
försiktigt. "Er dotter kunde förtjä
na vackra pängar, om hon inte be
hövde passa ungen jämt. Hör på, 
jag vet en kvinna, som gärna skulle 

åta' sig att se efter den lille hela 
dagen, och kanske till och med ge er 
ett par öre till. På det viset kunde 
lille Ludvig själv förtjäna sig sin 
mjölk — och så vore han i friska 
luften dagen lång." 

"Ni menar väl Sabiner-Lotta?" 
sade mor Lippert, och ett djupt veck 
lade sig över hennes panna, medan 
Dora kastade en bekymrad blick på 
modern. 

"Ja, varför inte, fru Lippert? I 
dessa svåra tider, och när man tänker 
på att er man låtit er sitta i fattig
dom — ja, då tycker jag där vore 
ingenting i vägen. 

Mor Lippert satte händerna i si
dorna. "Nehej, fru Pothoff, det bru
kas inte hos mor Lippert, att dibar
nen skall själv förtjäna sitt bröd. 
Jag har själv uppfostrat mina barn, 
och nu uppfostrar jag två av min 
äldsta dotters barn, då lär jag väl 
rå med vår lille Ludvig också. Och 
folk finns det också nog hos mig att 
se efter det lilla pyret." 

"Så, så", sade Pothoffskan ur
skuldande. Jag menade bara väl." 

"Och det tackar jag också för." 
Och mor Lippert drog vidare med 

sin glada skara ut i friskare, renare 
luft, ut emot solljuset, som strålade 
klarare över koloniträdgårdarna, där 
ute på andra sidan floden än över de 
sammangyttrade husen i Rosenhof. 

Nu upptäckte Paul, som alltjämt 
stod obeslutsam, lyssnande bland 
grannarna, Ede Wessel, som kom 
visslande över gården i söndagsele
gans. Det glada solljuset gjorde, att 
valnötsträdets knoppande topp lyste 
i en naturligt glödröd glans. Samma 
sjukligt överdrivna lustighet tyckte 
Paul sig märka i Ede Wessels gång 
och ansikte, då han nu gick vännen 
raskt till mötes. 

"Var blev du av i går kväll, Ede? 
Jag väntade på dig. Om du hade 
kommit, så — åh, om du bara hade 
kommit!" 

Ede låtsade icke höra frågan efter 
var han hade varit. "Ja, du har 
haft gräl med gubben", svarade han. 
"Och din styvmor! Jag vet redan. 
Hon lär ha uppfört en rolig dans! 
Men bry dig inte om det. Och ditt 
patent? Ja, det lyckades förstås inte 
där." 

Han pekade med tummen över 
axeln åt smedjan till. 

"Mitt patent — jaså, ja, det oc" 

så", svarade Paul tankspridd- * ^ 
gårdagens händelser tycktes geD°^ 

nattens historia ha ryckt minst 

år tillbaka i tiden. Har du 
du redan hört om inbrottet? ^ 

Paul hade icke alls ämnat tala « 
den saken. Det var en oemotstaii 

makt, som tvingade orden över 

läppar. , 
"I din vaggonfabrik? Ja, de 

de man ju tänka sig, att det ® 
gå på det viset, när den där aT^ 
verkmästaren, hanterade päng ^ 
på ett så oförsvarligt sätt, s0® 

berättade." , vä. 
"Vem tror du då, det kan 

rit?" »'Jjjte 
Wessel ryckte på axlarna- ^ 

vet jag. Det löper sPeteb°!l 
omkring i världen, i »r re^ ^ 
det vara detsamma. De pf, 
trindskallarna ha multum n°£ 

känner förlusten ungefär so® 

oss två öre." , igtoria. 
"Men det är ändå en iul 

Ede." Med blicken på sten 

gen gick han vid sidan 
"Vart ska' du gå, Ede?" ^ ̂  

en 
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Udandskrönika 
i sammandrag 

Det är icke helt lätt att bland mas
san av tidningarnas utländska tele
gram, innehållande meddelanden om 
faktiska och uppdiktade tilldragel
ser, officiella uttalanden, antagan
den, förhoppningar, dementier och 
rykten hålla fast och följa händelser
nas tråd, att avskilja det osanna eller 
oväsentliga och få med allt av be
tydelse. I synnerhet som dessa te
legram i allmänhet på det mest vårds
lösa sätt kastas in huller om buller 
i tidningsspalterna! Men låt oss i 
alla fall försöka! 

Situationen i Ruhr? I stort sett 
oförändrad ! Det är ju icke heller frå
ga om en öppen konflikt, där man 
flyger varandra i strupen, utan om 
en långsamt förlöpande kraftmätning 
i uthållighet. Engelska korrespon
denter berätta om stigande nervosi
tet hos de franska besättninsrstrup-
perna. Kan man undra därpå? De 
àro dock ej mer än ett par hundra 
tusen man, snridda bland en fientlig 
Befolkning nå fyra miljoner själar, 
de äro omböljade av en upphetsning 
som lyser ur allas ögon, ett brinnan-

e hat, som de läsa i alla ansikten 
vilket synes färdigt att varje 

ögonblick söka sig utlösning och 
lättnad i blodig- kamp. Är det mån
ne icKe fruktan, en önskan att genom 
rutalitet för sig själva och andra 
0 Ja den egna räddhågan, som 1ig-

ger bakom många av de upprörande 
a .handlingar de franska soldater

na i oträngt mål göra sig skyldiga 
pri T S°m nar skjuta skarpt på 
fl i V arns^ara' gä löst på en liten 
L ° a.. me(l gevärskolvarna, med 
J tnävsslag sträcka framstapplande 

ringar till marken? Kanske kan 
11 i viss utsträckning läe-ca sam-

aktifpå hela den franska 
inj011'0 m.0^ Tyskland sådan den 
lyck»U,t« sig? Raseriet inför miss

te oj" som hotar, det förtvivlade 
deW att med ökat yåld vrida hän-

rnas utveckling i önskad rikt-
vars 

nino- t i r us 1 onsKaa 
omf'Jruktan för en katastrof, 
Frani- Tg l11811 kan mäta! Att 
rnojljji ?.. raknar med ett krig som 

. ' 'rom vittnar dess under de 

av att f lvt;i namioraa 
den p . disponera järnvägarna i 
liar äntr Kölnzonen. England 
°m daoJ^'"sitt bifall: tio tåg 
delse av "ett ökat antal i hän-
d. v s ]..sardeles tvingande behov", 
Seisla "r upptransporter! Den en-
Iaeninfn.n' SSen >r öppet erkänt, att 

Hur k ar sadan-
Pä Ruh räv1 ^ ra 11 k r]k« att inlåta sig 
iandla så i ? .yret? Hur kunde det 
Ta^e god-) d -V1 — Fransmännen 

en tvska f n ^ro Pa framgång. 
Ståndet settä- ̂  SWkn vapen-

mgav dem förakt. 

Den syntes svag, underkastade sig allt 
tålde allt, reagerade aldrig, gav ge
nast efter så fort det franska sabel-
skramlet hördes. 

Det tyska folket är icke fegt, det 
är i striden hjältemodigt, men det är 
vant att lyda, det är Europas bäst 
disciplinerade folk. Det har agats ly
digt i hemmet, drillats lydigt i ka
sernerna. Detta kan ha sina förde
lar, men också sina nackdelar, det 
försvagar den individuella självstän
dighetskänslan, förmågan att reagera 
mot förtryck. Den kraft Tyskland 
under fredsåren visat, har undan
tagslöst utgått från Bayern, vars 
folk tyckes vara av ett hårdare virke, 
vilket måhända kommer att utgöra 
resningen i det framtida Tyskland. 

Frankrike hade i Ruhr frågan in
gen anledning att frukta aktivt mot
stånd av den tyska regeringen och 
något sådant har heller icke rests. 
Man bekymrade sig överhuvudtaget 
icke om de maktägandes mening, det 
var endast Ruhrarbetarnes hjälp man 
behövde öch räknade på. Med dessa 
arbetare och järnvägsmännen på sin 
sida hade Frankrike haft vunnet 
spel. Men samförståndet uteblev. 
Varför föllo icke de tyska arbetarne 
för de franska frestelserna om höga 
löner och goda dagar? Gruvarbeta-
retidningen i Bochum ger svaret: 
"Om Ruhr tages av fransmännen, be
rövas det övriga Tyskland kol och 
råvaror som äro nödvändiga för dess 
industri — arbetarna skola bli utan 
sysselsättning och komma att lida 
nöd. Och vidare, vi kunna ej heller 
glömma, att Frankrike i socialpoli
tiskt hänseende står långt bakom 
Tyskland. De franska gruvarbetar
na ha en arbetsdag, som är 3/4 tim
me längre än de tyska arbetarnas." 

Om de franska arbetarnas förhål
landen varit bättre än tvskarnas, ha
de månne icke Ruhrbefolkningen då 
varit mera förhandlingsvänlig? Nu 
mötte Frankrike ett icke väntät mot
stånd, dess besinning svek, ridpiskor
na veno i luften, skotten knallade 
och den tyska folksjälen reagerade! 

Skall det resta passiva motståndet 
kunna upprätthållas? Man hör re
dan rykten om att de tyska socialde
mokraterna önska slå in på under
handlingens väg. Cuno skulle stör
tas, en ny vänsterregering skulle sö
ka komma till överenskommelse med 
Frankrike. Yarför? Den friska na
tionella vind vilken nu som en följd 
av den franska Ruhrinvasionen blå
ser över Tyskland hotar republiken 
och därmed socialdemokraternas 
maktställning. Kanske det är för
klaringen. — Från ledande bayerskt 
håll förkunnas emellertid barskt: 
"Störtas Cuno av socialdemokrater
na, kommer det avgörande ögonblic
ket för bayersk politik. Sydtysk
land måste då bilda stommen till ett 
nytt Tyskland!" — Det återstår att 
se, hur händelserna komma att ut
veckla sig! 

Och nu i största korthet veckans 
större händelser! Engelska regerin
gen har framlagt en "blå bok ocn 
den franska en "gul bok" (tryckta 
aktstycken som i omslag av viss färg 
för olika land föreläggas riksförsam
lingarna) vilka beröra de utrikespo
litiska frågorna och tydligt visa de 
skarpa meningsskiljaktigheter som 
förefunnits mellan de bada folken. 

Amerika begär att av de allierade 
makterna utfå sin innehållna miljard 
guldmark för vidkända ockupations
kostnader. — Den belgiska och fran
ska industrien lider enligt Berlinte
legram av svar kolbrist. 

Till sist en verkligt stor och upp
seendeväckande händelse, av världs
pressen omnämnd endast en passant. 
Ententens krigsfartyg hava lämnat 
Smyrna, alla utom en engelsk kryssa
re vilken kanske snart oförmarkt 
också lyfter ankar. "Det förtynande 
turkiska väsendet,,, för att tala med 
Nostradamus, har sålunda funnit ge
hör för sina befallningar om utrym
ningen av Smyrnas hamn! r.tt ti
dens tecken! 

FADERN. 
Helt säkert är undertecknad icke 

den enda bland denna tidnings lä
sare, som tog del av den i nummer 
7 av Kv. T. införda artikeln För
äldrar och utomäktenskapliga barn 
såsom en fullständig nyhet. Över 
huvud torde nog förhållandet vara, 
att vi visserligen alla lyda under la
gen, men att endast ytterst få känna 
den. 

Den skärpning i rättsförhållande
na till barnens och även mödrarnas 
fromma som den reviderade lagen re
presenterar, kan ju från kvinnohåll 
endast hälsas såsom en sent vunnen 
men därför icke mindre välkommen 
gärd av rättvisa mot samhällets förut 
värnlösa element. 

Och dock blir tillfredsställelsen 
icke odelad. Ty här gives en svag 
punkt i denna nya och på framtiden 
ställda lag — en punkt som i prak
tiken skall visa sig synnerligen 
vansklig för att icke säga fullkom
ligt omöjlig att i vissa fall tillämpa 
med full rättvisa. 

Härmed åsyftas den punkt enligt 
vilken en kvinna vid anhängiggjord 
rättegång kan utpeka en man, vilken 
hon vill, som fadern, även om hon 
under tiden för barnets tillblivelse 
bevisligen stått i förhålande till flera 
män. 

Hur är detta möjligt? Var och en 
som läst eller sett Strindbergs gri
pande skådespel Fadern vet hur den 
gnagande misstanken: är jag far till 
mitt barn eller icke? även inom ett 
äktenskap, där alla andra möjlighe
ter synas uteslutna, kan martera och 
ödelägga ett liv. 

Med hur mycket större befogenhet 
skola icke sådana tankar inställa sig 
hos en i ett mångkonkubinat utpekad 
fader. Han kan icke fria sig, ty 
han vet att han varit där. Men han 
vet även att han icke varit ensam. 
Det är följaktligen en ren slump, om 
den man, kvinnan utpekar, verkligen 
är den, som tänt ett liv under hennes 
hjärta. 

Att barnet skall ha en fader är ju 
gott och väl, men mannen som i 18 
år skall draga försörjningsplikten 
för en varelse bör ju även ha fulla 
garantier för att detta barn verkli
gen är hans, och icke en annans. 

Den danska lagens kompromiss i 
dylika oavgjorda fall synes långt 
rättvisare och humanare. Där få 
samtliga män bidraga till barnets 
underhåll och uppfostran •—- en åt
gärd som ju borde kunna komplette
ras med att någon av dem genom 
lottning eller på annat sätt .utsåges 
som den formelie barnafadern. 

Aktuella interiörer från våra dom
stolar ha visat att lagen redan nu 
fått ganska invecklade efterverknin
gar, vilka i ett fall lett därhän att 
en såsom fader utpekad man före
drog att taga sitt liv framför att 
erkänna ett faderskap, vartill han 
ansåg sig "i döden oskyldig". 

Att lagen även givit rum för en 
del oförutsedda konsekvenser fram
går av ett annat fall, där eu man 
efter 12 års tystnad från kvinnans 
sida plötsligt stämmes inför domstol 
såsom far till hennes 11-åriga barn! 

Här borde tydligen satts en tids

gräns för åtalsbefogenheten. Ty för
utom den risk för både lycka och 
ekonomi det kan medföra att en re-
dän situerad och måhända förut-eko
nomiskt hårt anlitad familjefader 
plötsligt ställes ansikte mot ansikte 
med en redan för längesedan bort
glömd ungdomsförvillelse, bli bevi
sen för såväl skuld som oskuld efter 
så lång tid svåra att förebringa. 

Och varthän skulle det leda om 
medelåldern på detta sätt oförbe
rett skulle ställas till ansvar för 
ungdomens dårskaper! Böra icke 
dessa såsom alla andra skulder av
skrivas efter en viss tid! 

Så kvinna jag är, kan jag sålunda 
vid genomläsandet av den nya lagen 
icke finna helt tillfredsställande rätt
visa vare sig i punkten om en kvin
nas befogenhet att utpeka, vilken 
man av flera inklinerade män hon 
vill till fader eller i den möjlig
het lagen öppnar för en tillfällig 
kvinnlig förbindelse att efter mång
årig tystnad plötsligt stiga upp så
som anklagare och måhända sköv-
lare av ett par människors familje
lycka. 

Ty här såsom i många andra fall 
blir det nog ingalunda de kvinnor, 
som ingått med de renaste känslor
na i en dylik förbindelse och vilka 
bäst skulle behöva lagens skydd, som 
komma att begagna sig av dess kryp
hål, utan huvudsakligen de mera ge-
schäftsmässiga elementen, som av 
hämnd eller andra mindre ädla mo
tiv draga sig en vinst genom dess 
luckor. 

Svensk kvinna. 

Bönen. 
En god vän till "Kv. T.", på tu

ristfärd i U. S. A., ihågkommer då 
och då redaktionen med amerikanska 
tidningar, vilka av ett eller annat 
skäl kunna vara av intresse. I den 
senaste sändningen hava vi funnit 
"Seattle Post Intelligencer". Num
ret innehåller en ledare rubricerad: 

"En bön för oss alla att dagligen 
bedja: Gud giv ditt folk förstånd!" 

Denna art. utgör huvudsakligen eu 
klagovisa över att Amerika lät narra 
sig in i kriget i Europa. Det nämnes 
ingenting om de omätliga vinster U. 
S. A. gjorde genom att sälja krigs-
material till ententen, ej heller berö-
res det sakförhållandet, att världskri
get utan Amerikas ingripande antag
ligen skulle slutat med en samför
ståndsfred mellan de ungefär jämn
starka fiendegrupperna i stället för 
den med Amerikas hjälp dikterade 
segerfred, under vilken vi nu så bit
tert lida. 

Ingenting av allt detta säges. Icke 
ett ord av självanklagelse eller ön
skan att gottgöra vad som brutits, 
endast en ihållande jämmer över att 
Amerika lät förleda sig att lämna 
sitt lugna lyckliga liv för att gripa 
in i det europeiska bråket. 

Och så till sist får man reda på den 
i rubriken angivna bönens andeme
ning: 

Den stora tidströttheten. 
Av Marie Louise Ingeman. 

Det var ett större sällskap damer. 
Jäktade in i sista minuten hade de 

infunnit sig till den lilla tebjudnin
gen med en nervös brand i blicken 
och en hektisk rodnad på kinderna, 
som småningom vek för en grå, nev-
rästenisk trötthet. 

Samtalet drev planlöst hit öch dit, 
mellan man, barn, plikter, jungfru
trassel, ekonomiska jobsposter, sjuk
domar, arbetslösa släktingar, senaste 
förskingringen. Man stannade slut
ligen vid den senaste celebriteten, en 
ryktbar sångerska. 

— Har någon hört henne? frågade 
en. 

— Jag har faktiskt icke orkat, 
svarade en annan. 

— Detsamma säger jag, ljödo 
spridda röster. När kvällen kommer 
är man så förbi, att det är en verk
lig uppoffring att gå ut på en kon
sert eller en teater. 

— Det är märkvärdigt, inföll en 
tredje av sällskapet, hur många som 
i våra dagar klaga över att de inte 
orka, inte hinna med. Under prov
ningen i dag sade just min sömmer
ska något som fäste sig i mitt minne. 
— Hur jag arbetar nu för tiden, ytt
rade hon, hinner jag inte så mycket 
på ett helt år som jag förut hann 
med på ett par månader. Det står 
alldeles stilla. Arbetet kommer lik
som aldrig ur händerna. Och själv 
känner jag mig jämt, jämt trött. . . . 

Hennes ord gingo mig djupt till 
sinnes. Jag kände ju så väl igen allt-
sammmans. Och inte bara jag. Nej. 
jag är övertygad om att nästan alla 
människor i våra dagar, både kvin
nor och män, såväl yngre som äldre, 
gå och känna den där fruktansvärda, 
själlösa tröttheten och tomheten, som 
de knappast våga tala om av fruktan 
att ingen skall förstå dem. Och i 
hemlighet erfara de en djup förtviv
lan över sitt tillstånd. Ty att vara 
trött redan vid uppstigandet, att när 
som helst, under arbete eller prome
nad, överfallas av en sällsam yrsel 
eller svindel, att aldrig erfara den 
där friska begärliga livslusten, som 
oemotståndligt rycker med, att icke 
kunna bevista en konsert eller en 

"Gud, giv oss förstånd att icke 
låta förleda oss till ny inblandning 
i Europas affärer! Låt oss orubbligt 
tillämpa vår gamla beprövade politik 
att hålla oss fjärran från de europei
ska förvecklingarna! Låt oss sköta 
våra egna affärer, flitigt, oavlåtligt 
och fredligt, så länge ingen ofredar 
oss, och fortsätta därmed i skydd av 
våra krigsfartygs åska och våra sol
daters ogenomträngliga mur, om nå
gon av världens rövare försöker att 
storma våra kuster eller att göra ett 
infall i vårt dyra fosterland!" 

Den amerikanska bönen torde kun
na sammanfattas så här: 

"Gud, giv oss förstånd att icke bi
springa våra i svår nöd varande euro
peiska bröder!" 

Det är en klok. affärsmässig bön. 
men den bör tydligen rikta sig till en 
helt annan makt än den gudomliga. 

teaterföreställning utan att plötsligt 
en djup, förlamande dödströtthet 
smyger sig över alla ens sinnen — 
allt detta är ovillkorligen abnormt. 
Och det värsta är kanske att var och 
en om sig själv tänker: Sådan är en
dast jag. Vad är det med mig! Alla 
andra stå ut med livets tempo och 
flyta käckt ovanpå tidens mörka 
böljor — endast jag, stackare, sjun
ker som ett urblåst ägg in i den stora 
röran och låter den översvämma mig. 

Alla damerna hade lagt ned sina 
bakelsegafflar eller handarbeten och 
sågo uppmärksamt på talarinnan. 

— Det är så sant! viskade någon 
sakta. — O, vad det är härligt att 
höra att någon är lika eländig som en 
själv ! 

— Ja, nog känner jag också ofta 
på det där sättet, inföll en annan. 
Men då spjärnar jag emot av alla 
krafter, biter ihop tänderna och 
tvingar mig att arbeta, bara arbeta 
för att komma bort från de där tan
karna. Hur skulle det annars gå? 

— Men det måste väl finnas nå
gon orsak till att så många männi
skor äro tröttare och nervösare i våra 
dagar än förut, inföll en yngre dam, 
vilkens tärda, genomskinliga ansikte 
under lyssnandet fått en fläkt av 
ungdom och energi. 

— Orsak! utropade talarinnan bit
tert. Behöva vi nu levande fråga ef
ter orsaker. Har inte hela världen 
på några få år liksom sjunkit in i 
mörkrets och vanvettets natt. Vart
hän vi blicka mötas vi ju endast av 
orättfärdigheter, våldsdåd och nöd. 
Så länge det ännu endast var krig 
— minns ni det? — så länge vi ännu 
hoppades på ett avgörande och en 
framtid kunde vi med lågande själar, 
livs levande och friska följa med ut
vecklingen. Vi kunde jubla och 
gråta, älska och hata, dyrka och för
akta. Vad kroppen genom försakel
ser led, vad döden skördade bröt oss 
icke. Ty vi hade ju tron och hoppet 
kvar. Hoppet om framtiden och tron 
på mänsklighetens rättfärdighet. 

Efter freden skulle mossan växa 
över gravarna, såren helas i allas 
hjärtan och ljuset återvända. Att 
några miljoner dött — vad betydde 
i allt sitt vanvett detta! Vi skola 
ju alla dö, och de som stupade för 
fiendernas kulor, föllo ju dock i sam
ma tro och hopp som vi, att ur deras 
blod en härlig skörd skulle växa 
fram. 

Men skörden kom icke. Varje 
brodd som spirat har obarmhärtigt 
stampats ned i marken igen. Har 
ni betänkt, mina damer, vad det vill 
säga att i snart fem långa år. alltså 
längre tid än det tog för själva kri
get att rasera världen, förgäves och 
under ständigt nya besvikelser ha 
väntat på återställelsen ! 

Stormen var förfärlig, men still
heten, som följde efter, fruktans
värd. Efter ett skådespel av våld, 
ett skådespel av nesligheter. På li
dandet, som kom mänskligheten att 
snyfta, följde skändligheten, som 
kom den att vämjas. Hur outhärd
ligt för vårt rättsmedvetande, för 
hela den kraft inom oss, varmed vi 
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