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

Pappan, som tagit sin mycket unge 
son med sig till en soaré, vilken ut
vecklar sig tämligen ledsamt: — Nej, 
du sitter kvar tills det är slut! Bil
jetten kostar två kronor, och du skall 
ha roligt om jag så skall behöva ge 
dig ett duktigt kok stryk. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Bäst är (iet bröd, 
som smakar Eder bäst. Bergmans Enkas, 
Stockholm. Delikatessbrödsorter prisbe 
lönta med 4 guldmedaljer, rekommenderas 
Eder. Säljes i väls. spec. aff. i Göteborg. 

av Guds hand såsom den största för
ödmjukelse, genom vilken han kunde 
kuva mitt högmod. Jag känner nog, 
att jag står i nåd hos honom, eme
dan han gör mig den synnerliga yn
nest, att på ett för mig så ärofullt 
sätt fråntaga mig dem." 

Stoltare kan man ej flyta ovanpå! 
Förbittringen låg dock och grodde 
under hänförelsen och tog sig i ett 
senare brev om samma sak, ställt till 
guvernören över hennes förläningar, 
följande utbrott: "Jag är här" (i 
Rom) skriver hon, "såsom fordom 
Caesar, i sjörövares händer; följande 
hans föredöme hotar jag dem och de 
frukta mig." 

Emellertid flyter tiden fram. Kri
stina åldras och hon vet det. Med 
sin sedvanliga uppriktighet i dylika 
allmänmänskliga frågor skriver hon 
till mamsell Scudery: "Jag har av 
naturen en stor avsky för ålderdom, 
och vet icke hur jag skall vänja mig 
därvid. Om man hade lämnat mig 
valet mellan den och döden, tror jag, 
att jag utan betänkande valt den se
nare; likväl, emedan man icke råd-
frågar oss har jag vant mig att leva 
med nöje. Även döden, som aldrig 
utebliver på sin bestämda stund, 
oroar mig icke; jag väntar honom 
utan längtan och fruktan." 

Detta var inga överord. När den 
bestämda stunden kom, mötte Kri
stina den med besinning och lug;i. 
Redan i februari månad 1669 an
greps hon av rosen. Anfallet gick 
dock denna gång tämligen snart över, 
men återkom i april samma år och 

då i så allvarlig form, att man ej 
kunde betvivla att slutet förestod. 
Natt och dag vakade kardinal Azzo-
lini vid hennes bädd. Den 19 april 
gick sorgebudet över Rom, att dess 
märkliga gäst, det svenska exmaje-
stätet icke fanns mer. I sitt efter
lämnade testamente, där drottningen 
med reda och klarhet kort före sin 
bortgång beställt om sitt hus, undan
ber hon sig all begravningsståt. 
Svept i vitt önskar hon bliva begravd 
i Rotunda-kyrkan i Rom, och till 
gravvård endast en enkel sten med 
inskriptionen: 

D. O. M. 
Vixit Christina Annos LXIII. 

(Kristina har levat i 63 år.) 

Man respekterade inte hennes sista 
vilja. Ledsagad av en furstlig pro
cession vars oöverskådliga linje ge-
nomböljade Roms gator fördes drott
ningen — icke till den anspråkslösa 
Rotunda-kyrkan, utan till den katol
ska världens förnämsta helgedom, 
till den mäktiga S:t Peterskyrkan, i 
vars krypta hon sover sin sista sömn 
bland dem som liksom hon räknats 
till jordens mäktigaste och ypperste. 

Men med vilken själsro och stoi
cism hon motsåg hädanfärden, där
om vittnar hennes egna ord i ett brev 
kort före slutet: "Livet är blott en 
dröm", skriver hon där, "det utslock
nar och flyr bort såsom en blixt; vi 
resa alla till evigheten; måtte Gud 
av sin nåd tillstädja oss den säll och 
härlig." 

S. L. 

Skönhet! 
En behaglig toalettvål är oumbärlig' för 

alla, som önska bevara hyn till ålderdom-
mens dagar. För att höja sitt utseende 
bör man nndvika alla skarpa och under
haltiga toalletmedel och i stället för så
dana endast använda YVY-Tvålen, ty på 
kort tid borttager den finnar, fräknar, 
pormaskar, rynkor och vissen hud samt 
vid ett ständigt begagnande lönas uthål
lighet med ett alltid ungdomsfriskt yttre. 

YVY-tvålen erhålles i varje välsorterad 
affär från Ystad till Haparanda. 

Aktiebolaget YVY Fabriken, Ystad. 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

Vitaminer. 
Den hemlighetsfulla livskraften. 

vet, 

VÅR IDEALBÄDD 
(för utställningen) 

1 Säng (allafrg) 
1 Krollsplintmadrass 
1 Snedkudde, 1 Dunkudde 
1 Satintäcke (dubbelsid.) 
1 par Lakan, 1 Örngott 
1 Överkast 

Allt av prima kvalité. 

A/B Carl Johnsson 
^ Kungstorget 2. j 

Vad är 'Vitaminer"? Ingen 
icke ens vetenskapsmannen. 

Det är en hemlighetsfull, ännu ic
ke identifierad, i födoämnena ingå
ende substans, som är nödvändig 
för livets vidmakthållande. 

Men om man ännu icke kan säga 
vad vitaminerna äro, vet man dock-
en del om deras förekomst oöh de
ras verkningar. 

Man räknar hitintills med tre oli
ka slag av vitaminer, vilka man, för 
att skilja dem ifrån varandra, be
tecknar med bokstäverna A, B 
och C. 

C-slaget har längst varit känt. 
Upptäckten gick så till. Man fann, 
att sjöfolk, som under långa re
sor icke hade tillgång till färsk fö
da utan levde på matvaror, konser
verade genom saltning och rök
ning, angrepos av den fruktansvär
da och dödliga sjukdomen skör-
bjugg. Medicin hjälpte icke här, 
men sjukdomen hävdes som genom 
ett trollslag, när de sjuka kommo 
i hamn och fingo färsk föda. Sär
skilt kraftig verkan visade .sig grön
saker och frukt äga. Den läkande 
substansen däri var just C-vitami-

nerna. Anställda undersökningar 
hava visat att dessa i särskilt rik
lig mängd förekomma i frukt i 
färskt tillstånd, men alls inte i mar
melad, gelé och sylt, samt framför
allt i apelsin- och citronsaft. Man 
gör sig följaktligen en stor tjänst, 
om man låter frukt ingå i den dag
liga dieten. 

B-vitaminerna förekomma bl. a 
i sädeskorn, ärter, bönor oclh i frön, 
som hålla på att gro samt i jäst. 
Utan dem skulle vi falla offer för 
en annan sjukdom, nämligen beri
beri, en farsot som härjat svårt 
österlandet, men nu tack vare B 
vitaminerna övervunnits. 

A-vitaminerna påträffas i friska, 
gröna iblad och grönsaker med grön 
färg samt i natuliga fettämnen, 
famförallt i fisklevertran. 

Utan god tillgång på A- och B-
vitaminer sättes utvecklingen hos 
barn på ett ödesdigert sätt tillbaka. 

Som vitaminhaltiga födoämnen 
utom de nyss nämnda angiver ve
tenskapen: äggula, fettet hos djur, 
som levat på grönfoder, samt vi
dare natursmör, oljeaktiga frön, 
morötter, tomater, kålrötter och 
rovor. Mer vitaminhaltigt än nå
got annat ämne är fisklevertran. 
De modärna sätt som användas för 
att utvinna tränen äro emellertid 
ägnade att väsentligt nedsätta vi 
taminhalten. 

A^itaminer finnas även i margarin, 
vari vegetabiliska oljor ingå. 

Vitaminhalten bestämmes vidare 
av födoämnenas behandling. I rått 
tillstånd innehålla de den största 
kvantiteten. Genom kokning, stek-
ning, konservering kan man mer 
eller mindre, understundom full
ständigt beröva födan vitaminsub-

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^eformliv, 
Snörliv, Strumpor, Yllekof
tor. "Broderier. Blekta och 

oblekta Vävnader av bästa 

fabrikat. Vaddtäcken. Prima 
Ylle-stickgarner. 

Färska Grönsaker och Blommor dag
ligen, från Fridkulla och Sofielund, 

hos 

N. L. Blomberg 
TRÄQÅRDSHALLEN. Tel. 7225. 

w. 

Prima Hushållsltol. 
Eohes. Antracitkal S Ved 

till dagens lägsta noteringar. 

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

KOL VED 
COKES 

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

Barnvagnar 

A 

största urval. 

Lägsta 
priser. 

B Carl Johnsson 
Kungstorget 2. 

stansen. Det vill synas som skulle 
vitaminerna kunna rädda sig över 
en även stark upphettning endast 
denna är av kort varaktighet. Va
rar den däremot länge gå vitami
nerna, även om upphettningen är 
mindre stark, ohjälpligt under. Den 
långvariga "kokningen i låda" är 
döden för vitaminerna. Tyvärr! 

L. G. 

Verner Magnusson 
Kött= & Fläskaffär 
Bazar Alliance 42—43. Tel. 106 28 

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

3) 
Stora Stämplade 

Hönsgårds-
Mejeri 

högsta kval. 

A g g  

Smör 
.5 35 Eunmärkt H3 .o 

ä sc Prima Herrgårds 
^2 Extra Gott Bond-

t å> Svea Smör- Ost- & Äggaffär 
fi 4i (Gerda Karlsson) 

^ Stora Saluhallen 14—15. 
Ring 5906. Varorna hemsändas. 

er 

?: O: K" à s» 
^ c 

— Snälla fru Larsson, jag vet ju, 
att fru Larsson är så förfärligt noga 
med sanningen, men hur förhåller 
det sig egentligen med de åtta hön
sen, som jag köpte av fru Larsson — 
ja, jag insinuerar ingenting, jag bara 
frågar. Sade inte fru Larsson, att 
fru Larsson efter de där åtta hönsen 
kunde plocka in ända till tolv ägg 
på dagen??? 

— Jo, fru Strömblad! 
— Nå, hur kan det då förklaras, 

att jag aldrig kan plocka in mer än 
högst två ägg efter dem??? 

— Antagligen kan det förklaras 
på så sätt, att fru Strömblad plockar 
in äggen för ofta. Jag plockade in 
dem bara en dag i veckan. 

"E." Ari dela den i Edert brev nr 
2 uttalade åsikten. Låt oss åtmin
stone ställa saken på framtiden! 

"G. B." m. fl. "Femmas" hum
mergubbe synes ha stött på allmän 
manlig patrull. Vi hava vidarebe
fordrat breven till den skyldiga, som 
säkerligen blir förkrossad. 

"Frågvis". Hon är finska. Den 
andra signaturen kunna vi icke för
råda. 

"E. Skodsborg 99. Redaktio
nens samfällda hjärtliga hälsning och 
tack för visat intresse. 

"D. L.", Sthlm. 70-årsdagen in
träffar den 28 dennes. Nödiga dis
positioner träffade. 

"Fru E. S.S.", Lübeck. Tillägget 
något för hårt i tonen för att kunna 
införas. Tack för allt vänligt in
tresse ! 

GITTERT 

borde vda att Tomtens T 
«'• alldeles oskaJ 

ångrar Ni Er, då Ni fått 

vàttmedt 
(unten* \ -

pulver är alldeles 

Om plan teri n çr 
Krukväxter 

verkstàlles såväl i hemmen 
vår lagerlokal af därtill utbildad 1Ve» 
Lag kostnadsberäkning. Prima I ®a:-

ngar jämte krukor i alla H- ^ 
lhandhållas. dlmeasio5t. 

FLORALAQRET, U 

Telefon 43070. 

Fm Therese Ekdahl 
_ Damfrisering 5 

Östra Hamngat. 50 A. Tel oi„. 
REKOMMENDERAS 

Förstklassigt utförande. pta,, „ 
Spirellakorsetter efter mått 
Priserna betydligt reducerade 

BREVLADA. 
Solidarisk. Man får inte kasta ut 

barnet med badvattnet! Ar Ni be
sviken på en, stå dock tusen kvar, 
och en gång, därom äro vi övertyga
de, skall jorden vara full av dem 
som förstå solidariteten på samma 
sätt som Ni nu. 

"I—g K.", Kphmn. Vår hälsning! 

Linderoths Damskrädderi 
Rekommenderas. 

Mönster och tillskärning, även inprov-
ning av tyger till Kappor, Klädningar o. 
Blusar utföras. Tel. 13156. Fredssrat. 5. 

i»" SOMNAD 
emottages av blusar klädningar och kjolar. 
Även egna tyger sys. 

Obs! Nedsatta priser. 

0. F. Hultbergs Blusaffär 
Husargatan 40. 

Rekommenderas 

bostaden 

B ö c k e r  B i n d a s  
och 

Stolsitsar flätas 
Billiga Priser 

Vanfönstalieiis Yrkesskola 
Tel. 236 — 11510 

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

Redovisning för insamlingen 
till Bonns hjälpkommitté 

genom Vasa Blomsterhandel. 

E. K. 50 kr., J. J. 5 kr., Ah, 
Andersson 1 kr., densamma div. klä-
der, Ingenjör Kahlson, div. kläder, 
Doktor v. Holtz, div. kläder. .1 
Norrby 10 kr., Fröken Kunze fe 
kläder, Fröken Rickberg div. kläder 
och skodon, T. D. och E. R. 1() b 
Emil Boije 5 kr., H. och N. B. 5 kr,. 
A. Pålson, Eslöv 10 kr., H. Anders
son div. kläder, Fröken Lindh div. 
kläder o. skodon, Fru Amelie Franc-
kel 5,000 mark, M. E. 5,000 mark. 
Maria 3 kr., Fru K. S. 60 kr.. Fm 
Ljungqvist div. kläder och skodon. 
Fru Hirsch div. kläder, Maria dk 
kläder och 3 kr., Fru Loberg div. 
kläder, Fru Ljungbeck-Åström div. 
kläder, Fru Malmgren 1 kappa, Jfc-
ria Nilsson, Eslöv, div. kläder. 

Ett varmt tack till alla givare! 

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

I  T y g e r  
[Linne varor! 
j Y l l e f i l t a r j  
[Regnkappor! 
• utsäljes billigt direkt från lager; 

I 8. Ericsons Klädeslager, ; 
Järntorget 3. 

S (Wilsons Iras) 2:dra vån 
•••••••••••••••••••••••a 

Öppet 8—'• » 

Hrla JMjölh 
Distribution på glasfluskoi• 

Tel. 85 78, 3699 ~ 

aldrig hört. Yad för ett djuransik
te har då jag?! Sjung nu rent ut. 
Jag tager inte illa upp. .Tag vill 
veta, vem jag liknar." 

Julia lät ett ögonblick sina ögon 
sväva omkring sökande. Sedan vi
sade hon med handen: "Den där!" 

Framför ett duvslag solade sig en 
ringduva. Det kokett tillbakakasta-
de huvudet och de runda ögonen, 
den näpet byggda fylliga kroppen, 
de små fötternas trippande steg, allt 
återgav karaktäristiskt den lilla fru 
Wessels utseende. 

"Alltså en liten duva?" sade Ede. 
"Lillemor. du har fått vackert be
tyg. Efter mitt porträtt vill jag 
helst inte fråga, fröken Julia, så 
länge vi äro så nära apornas palats! 
Ni är förbaskat skarp." 

"Nej", svarade Julia allvarligt, 
"dem är ni inte lik — snarare den 
här." Hon pekade på rovdjurshu
set. där i lejonburen just en halv
vuxen lejonhanne tryckte sitt blonda, 
runda ansikte mot gallret. 

Men Paul stod och undrade för 
sig själv, vilket djur väl Lisa Lip-
perts högmodiga ansikte påminde 
om, och hans blick stannade just vid 

en örn, som satt på den högsta gre
nen i rovfågelshuset, och som i för
tvivlan stirrade upp emot gallerta
ket, som hindrade hans flykt upp i 
den blå etern. Var det inte just Li
sas stränga ansikte och blicken i 
hennes öga, full av härskarvilja och 
mot höjden evigt strävande, aldrig 
stillade längtan? 

Framför rovdjurshuset blev Julia 
eld och lågor. För en bengalisk ti
ger strålade hon av beundran. "Han 
är skön ! Ack, han är skön ! En sådan 
kraft! Men han skryter inte med den. 
Ingen enda onödig rörelse. Han ser 
ut att gå med silkesstrumpor. Glatt, 
tyst, smidigt från öronen till svans
spetsen. Och sådana väldiga tassar 
— och sådana klor!" 

En ung leopard gned lekande nac
ken mot burens galler. Då började 
Julia klia denna nacke med sin pa
rasollkäpp, och då leoparden spann 
till tecken att han tyckte om det, 
gled hon plötsligt under barriären 
och stod tätt framför buren, där hon 
smekande begrov sina fingrar i den 
brokiga pälsen. Hennes sällskap, 
förlamade av skräck, vågade varken 
ropa eller rycka henne tillbaka av 

fruktan att reta djuret, som, likt en 
stor godsint katt, gick in på leken. 
Först, då hon steg tillbaka och kröp 
under barriären igen fingo de mål
föret tillbaka. 

"Det är riktigt syndigt, fröken 
Julia, att sätta livet på spel så där." 

Hon kastade huvudet leende till
baka: "Är väl livet så mycket värt?" 

"Ja", sade Paul raskt. "Livet är 
något stort, det största vi äger. Men 
— man skulle göra något vackert av 
det." 

Därpå svarade hon blott med ett 
kort skratt. Yar det spe? Yar det 
ve? 

"Du. Ede, jag är rädd för henne", 
viskade Lisbeth till sin svåger. 

Men hon kunde ännu icke besluta 
sig för att gå hem. "Nu ska vi ro, 
det har du lovat mig så länge, Ede." 

De drucko ännu ett glas bier i 
ståndet vid floden. 

Sedan stego de i en liten roddbåt, 
som fanns till uthyrning vid stran
den. Hela flodens yta var betäckt 
med båtar, fulla av folk i söndags
kläder; det såg ut som stora brokiga 
blommor flytande på vattnet, som 
hade en solgata av ljus och glans. 

Ut över stränderna hängde pilarna, 
just klädda i en fin lätt slöja, som 
svepte sakta fram och tillbaka i luft
draget, och i fjärran över gröna fält 
hälsade de blåa bergen. 

Lisbeth, som hade en liten nätt 
röst, stämde upp en sång. Julia lät 
sin hand hänga ned i vattnet och 
såg tankfullt på de små vågorna 
som lekte omkring den. 

"Om vattnet ändå hade kraft att 
tvätta av oss det förflutna", mumla
de Paul, vilkens tankar alltjämt gin-
go tillbaka till samma punkt. "Om 
det bara hade kraft —!" 

Julia drog raskt upp handen. "Om 
jag också kunde, så ville jag inte 
tvätta bort något av mitt", sade hon 
trotsigt. 

"Ingenting?!" 

"Nej, ingenting, det som är, skall 
väl så vara, annars hade det väl in
te blivit så." 

"Har du aldrig ångrat något i ditt 
liv, Julia?" 

Hon skakade på huvudet. "Var
för skulle jag ångra? — Jag ångrar 
aldrig något. Att ångra är dumt." 

Ede hade för länge sedan lagt ar
men om Lisbeths liv, och satt och 

viskade med henne. En svårmodigt 
känslosam stämning kom över dem ! 
den vaknande våren, som i sin nä
stan tryckande doft redan lät ana 
höstens upplösning och förintelse. 
Den strålande solen lutade mot hori
sonten och tycktes gå sin upplösning 
till mötes, redo att lämna plats åt 
natten. 

Båten hade redan hunnit beskriva 
en halvkrets omkring staden. Det 
^rjade bli tomt på vattenytan. Dc 
flesta båtarna hade också lagt till. 
Men: "Fortsätt!" svarade Lisbet!: 
varje gång roddaren frågade, och 
"Fortsätt!" instämde Paul. som fruk
tade att bliva ensam med sig själv. 
De hade hunnit bakom Rosenhof till 
det ställe, där floden delade sig i 
tvänne grenar, den till höger sling
rade sig jämn och utan fara genom 
fält och gröna ängar, medan den 
vänstra, artificiellt uppdämd, längre 
ned störtade sig över hjulen till tre 
vattenkvarnar och bildade ett bru
sande fall och forsar. Försiktigt 
höll roddaren åt höger i den skarpa 
strömmen. Då föreslog Ede att ga 
i land på ön. Det var en smal jord
bank, fantastiskt vacker i aftonbe-

lysning- under en himmel av pulP"' 
. • • IH, 03. 

och guld. Ön var omgiven a\ 
grön krans med knoppande bus3> 
och över dem vajade ett fint g}^el J 

flor; det var några få björkar 
åt banken. I gräset överallt voro s 
snövita mattor av vårblommor. 

Att "gå i land" var lättare sag 

än gjort. Ön hade ingen land11®^ 
plats, och männen fingo lov att a 

och vada 
ef-

1 
ter 

av sig skor och strumpor, ^ 
land, medan de släpade båten ^ 

sig. När de alla kommit 1} 

ligt på strand, delade sig 
efter överenskommelse 

paiil 
som 
och Julia sökte sig en plat* ^ 
anemonerna vid stranden, 00 _ 
in i solen, som sjönk i blodig s 

het bakom den blåa bergsk > ^ 
"Berätta mig om dig SJ® v 

Paul. "Jag vet ju ingenting 

ännu. Hur har du blivit 

du är?" 

• offl 
sa, 

di? 
C(# 

ra-kt ' 
Hon såg bort över honom ^ ̂  

himmelsglöden, som målade ^ 
senskimmer på hennes bleka 

(Forts i nàsta ° 
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INNEHÅLL. 

Utlandskrönika i sammandrag. 
Där man icke bränner änkorna. Av 

Kagnhild Modin Ringström. 
D e n  "farliga åldern. Av Julia Gram. 

Paradisiskt. 
Rättvisans majestät. 
Den amerikanska husmodern. Av Ellen 

Berner. 
Margaretaskolan. 

Sveriges husmödrars riksförbund. 
Tre öre. Av Imponerad. 
Fadern. Lika ansvar. Ett genmäle och 

ett svar. 
Från kvinnovärlden, m. m. 
1 Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

Utlandshröniha 
i sammandrag 

Den gångna veckans viktigaste 
utrikespolitisk^ händelse är 'den. 
fransk-belgiska konferensen i Brys
sel. där Frankrike representerats av-
konseljpresidenten M. Poincaré. Vad 
som där avhandlats och beslutats är 
icke känt utöver vad den kommuni
ké. • som de förhandlande parterna 
utfärdat, meddelar, d. v. s. mycket 
litet. Den franska pressen, som väl 
bör anses bäst informerad, berättar 
att konferensen på ett glädjande sätt 
konstaterat det absoluta fransk-bel
giska samförståndet i fråga om po
litiken mot det genstörtiga Tysk
land. vars motstånd snart skall vara 
brutet för att efterträdas av för
handlingsberedvillighet. 

De båda länderna uppgivas vara 
villiga att utrymma Ruhr och andra 
nybesatta områden under förutsätt
ning, att Tyskland i önskad utsträck
ning fullgör de skadeståndsbetalnin
gar. som kunna komma att fixeras. 
Utrymningen skall försiggå etappvis 
efter hand som de (obefintliga) ty-
ska guldmiljardernas mångfald 
strömma in i Frankrikes, Belgiens 
och väl även övriga ententemakters 
statskassor. Ännu ett villkor är 
stipulerat. Det passiva motståndet 
i Ruhr skall upphöra, arbetet i gru-
^oi och fabriker återupptagas och 
järnvägarna träda i funktion, allt 
detta under fransk-belgisk ledning 
or att befria densamma från den 

niisslyekandets smälek, vilken nu 
Äftar därvid och förorsakar så bit-

"r sveda. Vidare skall Tyskland ge-
n°® ingiva ett acceptabelt anbud 

s adeståndsfrågan taga första ste-
Se till uppgörelse. 

j -p^der tiden förvärras situationen 
uhr, spänningen mellan befolk-

Sen och 
oka-s- slitni _ -, o uiiva am ui^Ki 

lier !r^d()e' hatet stiger och en fred-
lösning av konflikten synes allt 

oä nfW' e^uru en viss fredsbe
ska n ^ ^önjes både hos det fran
se A ('(^ belgiska folket, vilka 
neils 

& , edraSna På Ruhrockupatio • 
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1 0N ac'e stora ekonomiska 

ockupationstrupperna 
i)garn a bliva allt mera 

vm-

nad h- ^aiJSen under en må-
£elska U'ir'nigan behandlats i en-
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ragan är i England. Re

geringen tillbakavisade ett förslag av 
Asquith att hänskjuta spörsmålet till 
Nationernas förbund, men meddelade 
att den beträffande Ruhrockupatio
nens verkningar dagligen gjort fram
ställningar för att få ett uthärdligare 
tillstånd infört. 

Stagnationen i Ruhr och de värde-
tullar samt licensavgifter ockupa
tionsmyndigheterna pålägga Ruhr
produkterna hava en synnerligen 
menlig inverkan på världens affärs
liv och klagomål ingå från alla håll, 
däribland även från Förenta stater
na, vilkas stämma ju bör ha en im
ponerande klang. 

Från Berlin komma lika uppseen
deväckande som apokryfiska bayer
ska nyheter om en upptäckt kom
plott, i vilken Ludendorff och andra 
framstående all-tyskar skulle vara 
inblandade, och vilken skulle gå ut 
på att understödja den franska Ruhr
ockupationen mot det att Frankrike 
medverkade till eller tilläte Bayerns 
övergång till monarki. Att tillvita 
Ludendorff och alltyskarne maskopi 
med arvfienden, landsförräderi! Man 
förstår icke att sådana feta ankor 
kunna slippa in i tidningsspalterna. 

Det är ju känt, att Bayern är det 
tyska motståndets, den tyska själv
hävdelsens starkaste fäste. Där är 
under stark utveckling en rörelse av 
samma egendomliga art, som fäscist-
rörelsen i Italien. Som ledare, nej, 
låt oss säga hövding står en man av 
samma kynne och, till synes, samma 
väldiga mått som Italiens räddare 
Mussolini. Det är en man, utgån
gen ur arbetareklassen, själv arbeta
re och bärande namnet Adolf Hitler. 
Han tillhörde det bayerska socialist
partiet, men bröt sig ut därur förli-
det år och gick sina egna vägar. 
Snabbt. och spontant växte det upp 
omkring honom en stark livfull or
ganisation, som kallade sig national
socialister. En vältalare av högsta 
rang gjorde Hitler genom framgangs-
rika, föredragsresor kors och tvär
genom landet propaganda för sina 
idéer. Han hånade revolutionens 
"hjältar", som orsakat rikets sam
manbrott och givit det vapenlöst i 
händerna på fienden, han angrep med 
oerhörd våldsamhet republiken, dess 
odugliga "statsmän", dess svaga und-
fallenhetspolitik utåt och krävde, att 
Tyskland skulle sluta med sina för
sök att uppfylla den orättfärdiga 
Versaillesfredstraktaten. Rörelsen 
visade sig också ha ett starkt anti
semitiskt inslag. De rättrogna bayer
ska socialisterna inledde en förbittrad 
kampanj mot kättaren, men förlora
de och deras parti kan nu betraktas 
som upprivet, under det att den 
Hitlerska rörelsen som en stormflod 
väller ut över hela Bayern. Den har 
icke längre socialistisk färg, den har 
ingen politisk färg alls, utan är rätt 
och slätt fosterländsk och har liksom 
den italienska fasciströrelsen vunnit 
anslutning av alla samhällsgrupper, 
arbetare, hantverkare, affärsmän, 
tjänstemän, f. d. officerare, och av 
alla politiska partier, vilka slungat 
partiprogrammen och i stället till lö
senord tagit fäderneslandets rädd
ning. Rörelsen är icke fientlig mot 
riket, men mot republiken, mot par
tiväsendet, mot parlamentarismen. 
Den vill monarkien, kampen mot 
Frankrike, Tysklands återupprättel-

Där man icKe bränner 
änkorna. 

Av Ragnhild Modin Eivgström. 

I Indien har man brukat bränna 
änkorna — för att låta dem slippa 
ett liv av sorg. 

I Europa gör man det inte. 
En fattig änka -—1 sådana ha ni 

träffat flere; har ni någonsin tänkt 
på, hur de och deras barn ha det? 
Eller frågat er, om det är nödvän
digt och rätt, att de lämnas utan 
hjälp i sin fattigdom? 

Hör ett ögonblick på, hur en 
"tvättgumma" beskriver sitt liv! 
Hon är änka efter en arbetare och 
har flere barn. 

"Klockan 5 får jag stiga opp. Jag 
gör i ordning mat, som barnen få 
värma åt sig under dagen. Så gör 
jag frukost och väcker barnen och 
ser till, att de blir ordentligt klädda 
och kommer i skolan. Halv åtta bär 
det i väg till arbetet, och inte förr
än åtta på kvällen kommer jag hem 
igen, ibland senare. 

Då lagar jag lite mat åt barnen 
och ser till, att de komma i säng. 
Sen diskar jag för hela dagen och 
städar undan. Och sen på natten 
får jag laga och stoppa strumpor och 
sy nytt någon gång. En har ju säl
lan råd att köpa något utan måste 
mest lappa hop gammalt. Till ett 
och två på natten får jag oftast 
sitta, ibland till tre också. Det vär
sta är, att en blir så nervös av att 
inte få sova." 

Elva — tolv timmars arbetsdag 
har en "hjälphustru" — vanligen en 
änka eller hustru med hemmet fullt 
av barn. Det är husmödrar, som är 
hennes arbetsgivare, hustrur, som 
med hjälp av andra få ägna sig helt 
åt sitt hem! Och det tyngsta arbe
tet får hjälphustrun utföra, det som 
husmodern och jungfrurna inte orka 
med ! 

En man har åtta timmars arbets
dag och en och en halv dag i veckan 
helt ledig. För detta arbete skall 
han ha betalt som familjeförsörjare. 
Även om han är 20 år gammal. 

Får änkan betalt som familjeför
sörjare? Nej! Hon kan knappt få 
något arbete, som betalas så mycket 
som en helt ung ogift mans. 

Varför håller samhället sin skyd
dande hand över andra, så att de inte 

se. De Hitlerska stormtrupperna 
bära armbindlar i det gamla kejsar
dömets färger. 

Att något betydelsefullt sker i 
Bayern är visst. Det bestyrkes bl. 
a. av engelska korrespondenter, vilka 
ägna Adolf Hitlers verksamhet ut
förliga redogörelser, nämna hans 
namn med beundran och respekt, 
ofta med tillägget "Tysklands Mus
solini". Vår medarbetare i München, 
en infödd tyska har under den sena
ste tiden i sina brev anslagit icke 
förut hörda toner av mod och till
försikt. I det senaste ljuder slutor
den som en fanfar: "Vi leva i fruk
tansvärda men jättestora tider! ' 

Så talar endast hoppet. 

behöva arbeta för mycket och dock 
ha en anständig bärgning, men inte 
över änkorna? 

Varför anser sig samhället skyl
digt att hjälpa en familj, där man
nen är arbetslös, men inte annat än 
i undantagsfall — där han är död? 

Otaliga gånger ha vi hört förkun
nas, att hemmet är en kvinnas enda 
verksamhetsområde, att hon endast 
där kan göra ett stort verk ! Att en 
kvinna, som konkurrerar med män
nen om arbetsförtjänst, är ett oting 
att hennes kvinnlighet tar skada av 
den alltför hårda kampen för tillva
ron utanför hemmets fyra väggar ! 

De som förkunna detta, tyckas h-i 
den föreställningen, att kvinnorna få 
hjälp och skydd i kampen för till
varon. 

Vem hjälper då änkan? 

Hon som behövde skydd och tröst 
mer än andra kvinnor, nedbruten av 
den största sorg! Hon, som behöv
des i hemmet hos barnen mer än an
dra! 

Hon måste lämna hemmet och 
barnen, som nyss förlorat fadern, och 
gå på arbete. Hon måste ha två män
niskors arbetsbörda — och lasset på-
ökt av sorg och ekonomiska bekym
mer. 

Ty samhället känner sig inte ha 
förpliktelse att hjälpa de faderlösa 
annat än i yttersta nödfall. 

De mödrar, som skulle kunna få 
hjälp av fattigvården — för att hålla 
den värsta hungern borta — dra sig 
i det längsta att begära hjälp i den
na. Ty fattigunderstödet ställer dem 
bland samhällets lägsta, bland ar-
betsovilliga, sinnesslöa, drinkares hu
strur. 

Det är inte blott arbetsklassens hu
strur som stå hjälplösa vid mannens 
död. I vårt land finns blott ett litet 
fåtal, som har förmögenhet. Vid man
nens död är inkomsten slut. Änkor 
efter statens tjänstemän ha pension. 
Några hundra kronor — ett litet bi
drag blott! 

Intet kvinnligt yrke ger egentligen 
bröd för en hel familj. Och hur mån
ga hustrur ha kunskaper och vana i 
något yrke? 

Vilken tapperhet ha inte änkor i 
alla tider visat? 

Hur ha de inte burit otroliga mö
dor och svårigheter långt över sina 
krafter, hur ha de inte försakat! Hur 
ha de inte lyckats att utom sitt ar
bete som familjeförsörjare också va
ra mödrar för sina barn. Sökt be
reda de sina varje glädje och trevnad, 
som stått i deras makt, för att inte 
deras tillvaro skulle behöva vara så 
mycket mörkare än andra barns. 

Vem har haft en sådan kärlek, vi
sat en sådan tapperhet som en ensam 
mor? 

Varför skulle inte våra riksdags
kvinnor kunna motionera om pension 
åt alla änkor utan förmögenhet? Vilr 

ket statsunderstöd är nödvändigare 
eller mer berättigat? 

Varför skulle inte Sveriges kvin-

Den farliga 
åldern. 

Av Julie Gram. 

Vilken är en kvinnas farliga ål
der? 

— Trettio år, säger diktaren. 

— Fyrtio år, säger världsmannen. 
— Hela livet igenom, påstå de 

kvinnohatande filosofiska pessimis
terna. 

För egen del anser undertecknad 
att den infaller mellan 17—25 år. 

Låt mig närmare förklara saken. 
Vid 30—40 år känner kvinnan värl
den och sig själv, livet har gett hen
ne erfarenheter, erfarenheterna för
stånd — förståndet behärskar värl
den — och faran är förbi. 

Vid 17—25 års ålder däremot kän
ner kvinnan endast sig själv, men 
inte världen. Den blottar sig icke 
för henne, den förställer sig och 
1er, tillvaron ligger framför henne 
såsom en ändlös dans på rosor, och 
inför denna anblick viskar hon för
vissad och betagen: Sådant är livet! 

Och sådant är det. För ungdomen 
och skönheten stå alla dörrar öpp
na. Ingen frågar ett vackert ansik
te, om det finns något bakom, ingen 
en vacker gestalt, om den gömmer ett 
hjärta. Allt böjer sig. allt tillber, 
allt tjänar henne, den unga sköna 
kvinnan, och hon upprepar triumfe
rande för sig själv: Sådant är livet! 

Hon märker att hon icke behöver 
vara något annat än vacker och fin, 
och hon är vacker och fin av alla 
sina krafter, av all sin själ och allt 
sitt förstånd. Hela hennes intresse 
absorberas av ett enda: hennes egen 
ungdom och charm. Allt annat är 
henne likgiltigt. Hon skulle ej vilja 
utbyta ens sin lilla konfektionssko 
mot all kung Salomos under ett helt 
liv mödosamt förvärvade visdom. 
Hon har ungdom, skönhet och till-
bedjare, och detta är henne nog. 

Och hon dansar dansen på rosor 
— dansar ungdomen ut. Och en dag 
har hon dansat ut ungdomen. 

Vad har hänt? — Ingenting! 
Hon är densamma och ändå ... ! 
Varför 1er man icke längre mot 

henne? Varför böjer man sig, tjä
nar henne ej? Allt är som förvand
lat. Varthän hon vänder sig ser 
ingen längre på hennes ansikte, utan 
endast på hennes betyg. Män som 
bringat henne sin hyllning, ha för 
länge sedan vänt sitt intresse mot 
yngre och skönare föremål. Kvin
norna betrakta henne litet främman
de, såsom hon betraktat dem förut. 
Vågen av värme, som en gång beru
sade henne, har övergått till köld, 
och hon ser livet såsom genom en 
mystisk glaciär. 

Den forna skönheten är passée — 
och ensam. Och hon frågar sig upp

vaknande och bävande: Är livet så
dant? 

Och sådant är livet. På andra si
dan den farliga åldern går ungdo
mens sådd obönhörligt igen. Är 
intet sått, så kan ej heller något 
uppskäras. 

Om • ungdomen kunde få ögonen 
öppna för detta, att den ej evigt ar 
ung! Ganska snart är den linje pas
serad, då de yttre försvinnande före
trädena få vika för de inre bestående 
egenskaperna. 

Det är ju visserligen så förklarligt 
om en ung flicka, när livet värmer 
och 1er, icke förstår att .en annan tid 
skall komma, då det blir ensligare 
och kallare omkring henne, och då 
hon får sitta ouppbjuden på balen. 

Men det är heller inte klokt att 
inrätta sig så som om livet endast 
vore en dans utan slut. Ty det är 
ju dock också en hel del annat. 

Tänk om allt detta andra endast 
fick en 10:del av den tid, som kvin
nan i den farliga åldern ägnar toa
letten och kurtisen. Härmed skulle 
säkerligen åstadkommas, om icke un
derverk, så åtminstone en smula av 
den stoicism, som beredd på allt och 
avväpnad av intet, verksam och t.ill-
litsfull vandrar fram genom livets 
olika stadier för att slutligen utan 
motstånd och bitterhet låta sig över
snöas av den resignerande ålderns 
stora frid. 

nor med en enhällig petition förbere
da och understödja en sådan motion? 

Skulle vi inte äntligen kunna få 
hjälp åt de hjälplösaste av alla. än
kor och faderlösa? 

Paradisiskt. 
Den berömde danske näringsfysio

logen d:r Hindhede har glatt Sverige 
med ett besök och inför en fulltalig 
huvudstadspublik talat över ämnet 
"Paradiset på jorden", möjligt att 
vinna via den Hindhedeska matse
deln. 

Det är icke själva matsedeln, soin 
denna kraftiga verkan åstadkommer, 
utan de ofantliga besparingar den 
möjliggör. Den Hindhedeska mat
ordningen är nämligen mycket billig 
med en beräknad dagskostnad av 25 
öre person. (Ja, naturligtvis är den 
därefter!) Varför, säger d:r Hind
hede, ge vi kliet till grisarna och 
förvandla det till dyr svinkotlett, 
sylta, revbenssjäll eller grisfötter i 
stället för att enkelt, lättvindigt och 
praktiskt äta kliet själva? Våra ma
gar smälta det förträffligt. — Var
för, fortsätter han, slå ut det näran
de vitaminrika potatisvattnet i stäl
let för att som förnuftet och den eko-
miska känslan bjuder förtära det som 
supanmat. — Varför, tillägger han, 
koka grönsakerna och förstöra deras 
vitaminhalt, ävensom en massa dyr 
ved, i stället för att njuta dem i 
deras för våra tuggredskap så nytti
ga hårda okokta tillstånd? Varför 
äta kött, detta visserligen icke direkt 
skadliga, men näringsfysiologiskt 
sett, obehövliga och kostbara nä
ringsämne? Vårföre ösa ut hushålls-
pängar, när en människa faktiskt 
kan leva på 25 öre per dag eller kr. 
91:25 pr år? 

Vi hava att vänta en Hindhede-
epidemi. Det kan icke undvikas — 
människonaturen är sådan. Redan 
tidigare, för c:a 15 år sedan, rasade 
samma smitta. 

Det blev stor oro i familjelägret. 
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Egna fonder Kr. 182,000,000:— 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

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

(Inf. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning: Vard. 112 2—1h 3. övriga 
ider efter avtal. 

Husfadern trodde inte sina ögon, när 
han läste om Hindhedemetoden. Vil
ka betagande vackra siffror! Tju
gufem öre per dag och person i kost
håll! Men vilken anledning samti
digt till grämelse vid tanken på ch 
imder årens lopp i onödan utösta, ja. 
just utösta hushållspengarna!! — 
Det är ju lätt att förstå, att den 
stackars husmodern inte fick det för 
roligt — det var ju hon som öst ut 
pängarna. 

"Tänk", sade husfadern, "att det 
skall behövas en nian för att räkna 
ut, att ett hushåll skall gå ihop på 
25 öre per dag och person!" 

Han kommer antagligen att säga 
alldeles detsamma nu. Men handla 
då, o, husmoder, som din kloka med
syster anno 1908. 

"Ack ja", sade hon, "ni män ha 
ju ett sådant underbart sinne för 
siffror. Den Hindhedeska metoden 
är säkerligen utomordentlig — jag 
brinner av åstundan att använda den 
för att göra dig glädje. Ge mig den 
här veckan åttaåsjuttiofem i stället 
för sjuttio kronor i hushållspängar. 
Det räcker briljant. Jag tänker mig 
middagen så här: avrett potatisspad 
och sedan blandade okokta grönsa
ker, mo- och kålrötter, med litet kli 
till dessert. 

Vad husfadern sade? 
Lat oss ställa saken på framti

den, kära barn! Här har du dina 
vanliga sjuttio." 

Crayon. 

G ö t e b o r g .  

meddelar 

Brand- och Avbrottsförsäkring 
samt 

Liv-, Livrante- och Kapital
försäkring. 

OBS.! Sveas förmånliga 
BARNFÖRSÄKRINGAR! 

INBROTTSFÖRSÄKRA i Sveas 
dotterbolag ASTREA. 

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

Egna fonder: Kr. 72,050,000:— 

JSotariatav delning. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

"Rättvisans 
majestät." 

Klipp ur en storstadstidning: 

"En medelålders man stod till
talad för fylleri, och som det var 
långt ifrån första gången, blevo 
böterna 50 kr. 

— Jag har gamla böter också, 
så jag går in på det här, yttrade 
svaranden. 

— Jaså, gör ni det, sade doma
ren, något överraskad. 

— Ja, det är så lite arbete nu 
för tiden, så nu har en tid att sitta 
av böter. 

Det var något slags egendomlig, 
dämpad humor i tonfallet, som 

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

VÅREN STUNDAR! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier ocli andra plagg med 

Marknadens hittills oöver
träffade ooh billigaste hem-
färg Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

lockade de närvarande att dra på 
smilbandet. 

— Hur, mycket är de gamla bö
terna? frågade domaren. 

— Det är 50 kr., så det blir 100 
kr. tillsammans. 

— Ni har väl reda på er. Nå, 
hur många dagars fängelse blir det? 
Vet ni det också? 

— Ja, det blir åtta dagar. 
— Jaså, ni har lärt er den nya 

förvandlingen också, log domaren. 
Och svaranden tågade ut ur sa

len, lugn och allvarlig som en präst, 
men det dröjde en god stund, in
nan domare och menighet hunnit 
åter ordna sina anletsdrag efter si
tuationens krav." 

En man tar det humoristiskt att 
gå i fängelse, donaaren senterar 
denna skämtsamma uppfattning och 
adresserar sig leende till fängelse-
aspiranten. Även menigheten drar 
på smilbandet. 

Det ligger något ovärdigt ocli 
bedrövligt över denna scen. 

Att gå i fängelse är dock en 
skam, en förnedring. Det verkar 
därför utomordentligt nedstämman
de, när, såsom här, den dömde tar 
fängelsevistelsen som något bety 
delselöst och domare ocli menig
het dela denna lösa uppfattning. 

Det är mer att säga om saken ! 
Fylleri är ingen förbrytelse utan 

en förseelse mot allmän ordning 
vilken liksom åtskilliga andra för
seelser mot gällande bestämmelser 
sonas med böter. Att, när den 
skyldige är medellös, förvandla dessa 
böter till fängelsestraff År barbariskt. 
Fängelset är avsett för förbrytaren. 
Att inspärra den fattige icke-brotts-
lingen på samma ställe är att låta 
honom undergå en alltför hård 
medfart, som därjämte måste un
dergräva hans anständighets- och 
självkänsla, och även kännas som 
en skam för hans familj. 

Det ter sig också förryckt att 
lata personer, som ådömas böter, 
"betala" sin skuld genom att sitta 
sysslolösa i fängelset och under
hållas av de skattdragande, medan 
deras familjer, under det att hus
fadern "sitter inne", kanske måste 
tigga vid dörrarne eller falla fat
tigvården till last. 

Rätta platsen för dem vore gi
vetvis en arbetsinrättning. De bleve 
då icke fängelsekunder, och de 
kunde tvingas att genom arbete 
verkligen göra rätt för sig både 
i fråga om böter och kosthåll. Det 
är troligt att ett bötesstraff då icke 
skulle tagas skämtsamt. 

En annan utväg vore att för 
medellösa efterskänka böter för 
mindre förseelser. Ni tycker att 
det låter fasansfullt! Men vad 
är det för mening i att upprätt
hålla ett fängelsestraff, som en be
tydande del bötesfällda uppfatta 
humoristiskt eller som en bekväm 
gratisförsörjning under ekonomiskt 
ogynnsamma tider, ett straff som 
tvingar arbetsdugliga människor 
till sysslolöshet och välter deras 
försörjningsbörda för egen och fa
miljernas räkning över på de skatt
dragande?? 

Den amerikanska hus 
modern. 

Hur hon reder upp sitt arbete. 

Av Ellen Berner. 

Förenta staternas tjänarinnefråga 
har icke lösts genom Ellis Island. 
Visserligen har strömmen av unga 
medellösa kvinnor icke på åratal si
nat, icke ens under kriget eller nu, 
sedan immigrationen begränsats till 
viss månadsprocent av varje lands 
föregående immigrantquota men 
såsom den mäktigaste flod skulle för
svinna i ett Sahara, så försvinner 
immigranterna i U. S. A. Dess Saha
ra heter "Americanization" och är 
mäktigare och oundkomligare än Sa
hara självt. 

Den unga och. fattiga europeiska 
flickan kan oftast ingenting särskilt, 
när hon landstiger på amerikansk 
jord. Det första och enklaste är då 
"en plats i familj". De finnas all
tid på lager i tidningarnas spalter, 
där ofta tillägget: "en nykomling 
kan komma i betraktande" söker dra
ga. Förklarligt nog, ty endast en 
nykomling kan sättas till huru ihål
lande arbete som helst på snart sagt 
vilka villkor som helst. Arbetet 
blir icke förstklassigt gjort, men bätt
re det än icke gjort alls. Och lönen 
är därefter. 

Men efter två högst tre år vet den 
unga flickan hur landet ligger. Hon 
har lärt den oundgängligaste sam
talsengelskan, hon har lärt känna 
landsmän som gärna giva råd, och 
först och sist: hon har omskapat sin 
yttre människa från fattig und r-
klass till välklädd och välvårdad 
amerikansk medelklass. Nu är ste
get endast ett, över till handeln el
ler industrien, där de be
stämda arbetstimmarna, locka med 
ett ljus som skiner starkare än t. o. 
m. de 7 frikvällarnas blixtrande nö
jesskyltar. Hon är "en fri männi
ska" igen. Ingen fru ser snett pä 
hennes "utlängtan" eller håller räk
ning på hennes söndagsnöjen. Hon 
är äntligen amerikanska fullt ut, och 
en amerikanska tjänar icke, åtmin
stone icke 12 eller 14 timmar pr 
dygn. 

Efter ännu några år är, tack vare 
den större rörelsefriheten och tillfäl
let att besöka gifta arbetskamraters 
hem, den unga utländska flickan, i 
regel gift, får sitt eget hem, och 
återvänder aldrig mer till "den tjä
nande klassen ', även om familjeeko
nomien skulle tvinga henne att kvar-
hålla annat lönearbete. Otaliga äro 
de hem, där bade man och hustru 
äro "employed", anställda. I så fall 
skötes hus och barn under deras bor
tovaro av någon "grön" nykomling, 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

levereras à nästan hvilhen plats som, hälst i världen genom. 

ftlomsterhandel 
GUSTAf EKMAN 

GÖTEBORG, STORGATAN 3/ 
TEL£ÛRAMADR:VASA" CODE V.D.B. TEL. «3/* /oj65 

^/Cec/fem av: 
Jhe- "Tlor'ists' Telegraph. ^Delivery 
Association samt 
^Blumenspenden-H/ermittlung, Berlin 

C:a 4000 blomsteraffärer 
i or den rundt äro anslutna. 

som då får lära sig vad arbete vdl 
säga, om hon aldrig fått det förr. 

Den procent av immigranttjänst-
flickorna som stannar kvar i tjänst 
som sådana, är försvinnande liten, 
och består oftast av dem, som, icke 
frestade av giftermål, funnit det eko
nomiskt fördelaktigt att utbilda sig 
till särskild skicklighet i något av de 
olika slag av husligt arbete som de 
mycket - förmögna stora hemmen 
kräva. De finna där både de be
gränsade arbetstider och de rikliga 
löner som göra att de stanna så länge 
arbetskraften står dem bi, för att se
dan, med icke obetydliga besparin
gar, slå sig till ro för ålderdomen, an
tingen i något amerikanskt "Old 
People's Home", som i regel äro väl 
hållna, eller också, i hemlandet, där 
möjligen någon deltagande släkting 
ännu väntar den uttjänta och hennes 
alls icke föraktliga sparbanksbok. 

Bristen på personligt hemliv, och 
känslan av att aldrig bliva något an
nat än en kugge i det främmande 
landets arbetshjul, göra dock icke 
många kvinnohjärtan benägna att 
"tjäna hela sitt liv", även om den 
sista biten av vägen därigenom skulle 
bli jämnare och lugnare. Jag gis
sar de stå i samma proportion till 
tjänarinneklassen, som miljonärerna 
göra till den övriga befolkningen i 
U. S. A., eller möjligen något min
dre. 

Med undantag av småbarnsrika fa
miljer, är hela den stora arbetande 
medelklassen i II. S. A. tjänarinne-
lös. Den kan icke betala en skick
lig kokerska med 25 dollars i vec
kan, eller en god husjungfru med 
15—18, för att icke tala om en exa
minerad barnsköterska med minst 
30, och så hålla dem med egna rum 
och bad, jämte en kost, som icke får 
nämnvärt skilja sig från husbondfol
kets egen. Och flickan som gör allt 
husarbetet (the general work maid) 
för billigt pris, henne ha de tröttnat 
att annonsera efter varannan månad 
eller vecka, enär hon ändå alltid flyt
tar till den högre lönen, så snart hon 
lärt sig det ringaste. 

Den nordamerikanska genom
snittshusmodern tycks ha gjort 
den urgamla men icke dess mindre 
ultramoderna upptäckten, att "själ-
ver är bäst dräng". Och näst bäster 
dräng är far själver i stuga". Se'n 
komma ungarna i den mån de kun
na hålla i en borste eller diskeklut. 
Husarbetet har blivit ett familjejobb 
med sträng och regelbunden arbe Is-
fördelning allt efter vars och ens ål
der och förmåga. Allt som varje fa
miljemedlem kan utan olägenhet göra 
för sig själv, får han också vara så 
god och ta itu med, såsom all klädes-
öch skoborstning (ingen jungfru be
höver borsta mansskor i U. S. A.), 
sänguppbäddning, vädring och all
män renhållning av sov- och badrum 
utom golv och mattor som veckoren-
görereskan ombesörjer. 

För husmodern eller den vuxna 
dottern återstå alltid de 3 dagliga 
målen, åtminstone dagens första och 
sista måltider, om det mellersta, lun
chen, skulle behöva medtagas eller 
intagas på resturant, nära den re
spektive arbetsplatsen, eller i skolan. 

Låtom oss nu se, vilka hjälpmedel 
utvecklingen framtvungit för detta 
familjekvinnornas dagliga hushålls-

/̂Mîn mamma 
ailtidyfüisfads mawazâi. 

B 

En elegant visitväska 
som hedrar sin ägarinnas smak 
köper Ni fördelaktigast hos 

lufrn Å.Qafun 
U u KORSGA'1 TAN 12 

arbete i detta stora och genomprak
tiska land. 

Först och främst erbjudes den 
amerikanska kvinnan överallt myc
ket praktiska, färdigsydda arbets
dräkter av bomullstyg (house dres
ses), varierande i alla färger, snitt 
och garnityr utom de olämpliga, till 
priser från 60—70 cents upp till 6 
—7 dollars. De äro fort ihopknäppta 
med 2—3 stora knappar, låga i hal
sen och med mycket korta ärmer, 
lätta att tvätta och stryka, inga veck 
och krus, men alltid prydliga och 
välhållna. 

Den husmor som aldrig skulle tän
ka på att gå i ett sällskap utan si
den eller sammet, hon bär varje mor
gon sin enkla husdräkt av bomull, 
som varje veckotvätt gör ren igen, 
och så billig, att hon gott kan hålla 
sig med en ren för var dag i veckan. 

När hon går ut i köket att laga 
den första frukosten, behöver hon 
icke spilla någon tid med att hämta 
mjölk och grädde. Allt hon behöver 
göra, är att öppna köksdörren och 
taga in literflaskorna med mjölk och 
kvartslitern med grädde, som stått 
där utanför sedan tidigt nog. Är 
det sommar, tar hon också gärna in 
en eller två flaskor kärnmjölk. ännu 
kall och frisk från mjölkvagnens is-
fyllda kylrum. Kvällen förut har 
hon märkt ut, hur mycket av mjölk
mannens varor (han levererar även 
smör i skålpundspaket, omgivna av 
glaserad papp), hon behöver för nä
sta dag genom ett par blyertsstreck 
pa den månadstabell mjölkbolaget 
hänger upp vid hennes köksingång. 

Nu tar hon sin aluminiumpercola-
tor, världens mest praktiska kaffeko-
kare, som aldrig kan koka över och 
aldrig bli sotig och som utan klarme-
del- även mitt under sjudande bubb
ling avgiver ett fullkomligt klart 
kaffe, från vilket icke en doft av 
aromen har kunnat undslippa. Allt 
hon behöver göra, är att mäta ut an
talet koppar av varmt eller kallt vat
ten. lägga ner kaffet i den över vatt
net befintliga silen samt trycka ner 
glashuven över det hela. Med en 
plåtring över gasköket, som tillåter 
endast mitten av lågorna att möta 
percolatorns botten, och skyddar dess 
sidor, börjar vattnets cirkulation 
nästan omedelbart. I 5 min. låter 
hon det bubblande vattnet kastas 
upp mot glashuven för att åter falla 
ner genom kaffemassan i silen och 
ga till botten klart som en skogs-
källas nektar och med kaffets arom 
helt- fångad. Från spiseln gjutes 
kaffet direkt i kopparna och serveras 
i det lämpliga ögonblicket, som i [J. 
S. A. är senare hälvten av måltiden, 
aldrig efter eller mellan målen. 

Den första frukostens första och 
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1 VARIE 
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som vin föija 

dagshändelserna 

inom politikens 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

l ä s e r  m a n  

n u m e r a  

GÖTEBORGS HANDELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

Ett paket Rinso 
och en balja ljumt 
vatten är allt 
som behövs 
för veckans 
tvätt. 

Det är onödigt att koka kläderna 
k _ , » 
om man använder Rinso. Genom an 1 
lägga kläderna i blöt i en ljum K|nso. i 
lösning över nallen och genom nil 
skölja dem väl morgonen därpå bliva 
de rena och snövita. Endast de smut-

sigaste ställena behöva gnug
gas lätt mellan händerna. 

På grund nv dess absoluta 
renhet lockar Rinso av sig 
själv bokstavligen ut smut
sen utan kokning och utan 
gnuggning. 

Det reducerar arbetet till 
det minsta möjliga och 

sparar bränsle. 

Rinso 
SUNUGMT SÅPTVÅl AKTIEBOLAG. GÖTEeOPd 

45 öre 

per pakel 

Vill Ni 

bli vacker? 

Den tvål, som ger den vack< 
raste hyn, är Ovicula (ägg] 

Tvål. Den är tillverkad efter beprövade 
skönhetsrecept och innehåller bland an> 
dra skönhetsmedel även äggula, läkames 
främsta medel för hudens försköning. 

Vill Ni bli vacker så köp därför 
F. PAULI'S 

O v i c u l a  ( ä g g )  T v å l  
Användes av våra vackraste skådespelerskor. 

i>J7^SWG^SW<3%S»', 
I 

Moderna 

T r o t t é e r  I  

*' rikhaltigt urval. 

ietéaci' 

o //ninaaa /a n 2* 

ase/#. ~%/et 

största beståndsdel är frukt ocli na 
gon eller några av de otaliga säde* 
produkter som kvarnarna prepaferä 

till antingen direkt torrservering ^ 
pappersomslaget eller med nåSra^ 
minuters kokning i vatten. Jae 
ej nog framhålla den stora lättna 

arbetet och besparing i tid och 
le, som denna preparering ®e 0 . 
Varför koka grova gryn i tinim8^ 

under ideligt rörande när 5 
minuter förslå att göra det 
fint malda grynet mjukt och s 
ligt? Om vi taga vårt (i Nordeur P 

ädlaste sädesslag, vetet, som ^ 
se vi att bristen på preparering a 

skränkt dess användning i uii-
till bröd och några få mjölrä e1^ ^ 
der det att Amerikas frukosthor ^ 

bjuder vetet i otaliga former, >' 
l nVlSi.i • 

ka. lätt serverade. 

i i 
[Bomullstyger - JYIöbeltyger - Gardin*1} 

Vackra, starka, handvävda lins. nrh tvättäkta Vackra, starka, handvävda, ljus'- ~od) tvättäkta 
ï rr Pr«y?r sandas- Precisera godftetsfullt vad Fïi önskar. 

K o n s t f l t t c n a  f ö r s ä l j n t n g s m a g a a t n ,  € > ö t e b o r < J  I»' i1** 

Offentliga nöjen. 

gjjndaS 

c+ora Teatern 
kl. 1.30 BilligheteförestäUning-; 

Bajadären 
Kl. 7,30: 

Madame^ompadour1_ 

r^ënsbërgsteatern 

Varje afton kl. 8 : 

Doktorns dilemma 

Folkteatern. 
Varje afton kl. 8 :  

Spel Ut. 
Sofldag kl. 1,30 Billighetsmatiné: 

Fröken Renées kärleksäventyr. 

|\|ya Teatern. 
Sondag kl. 1,30 Billighetsmatiné: 

Barken Margareta. 
Varje afton kl. 8  :  

Hotel I råttan. 

IJlX/Tteatërn. 
, ].] 130 Mâtiné: För 50:de gången: 

S 0 D (  r  D e n  2 7  A u g u s t i .  
Lördag och Söndag kl. 7 ocli 9: 

H e m s l a v i n n o r .  
Andra dagar kl. 8; Samma pjes. 

Babyutstyrslar 
Nyaste modeller. Alla prislägen. 

Linneutstyrseln 
Kungsgatan 48. Göteborg. 

En Margaretaskola 

av dessa med matservering kom
binerade förträffliga hushållsskolor, 
vilka förut finnas upprättade i 
Stockholm och Linköping, alla star
tade och ledda av samma eminenta 
kraft Fru Hanna Lindmark har nu 
öppnats i Göteborg i Dick,sonska pa-
läet vid stora allén. Det är ett gott 
förvärv för staden — Margareta-
skolorna äro kända för sin ypperli
ga undervisning, sin präktiga mat
hållning och sina moderata priser. 

Sveriges husmödrars riks

förbund 

kommer att hålla landsmöte i. Göte
borg den 15—18 maj. Denna sam
manslutning är tydligen Sveriges f. 
ii. största och livaktigaste kvinnoor
ganisation med icke mindre än 70 
lokalföreningar landet runt. Hus-
mödrarne hava i allmänhet stått 
utanför det föreningsarbete som in
neslutits i kvinnorörelsen, men det är 
antagligt o. att hoppas att också de 
ettor hand skola ge den sin värde
fulla tillslutning. Det är icke möj
ligt annat än att de, när de inom 
husmoderförbundet besörja om sina 
hem, skola få intresse för och känna 
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Promenad-Strumpor 

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

Damer 

Prima engelsKa helylle. 
Smal- och bredrandig ribbsticKning. 
S l a t a  e n f ä r g a d e  s a m t  m e d  n y a  

randiga fantasimönster. 
Alla färger. 

2 : 2 5  2 : 5 0  2 : 9 0  3 : 5 0  3 : 7 5  

A .  J Ö N S S O N  &  
Specialaffär för Tricotvaror. 

Kungsgatan 50 — 10 Linnégatan 10 

Co. 
50 

.J 

Tre ore. 

Den svenska byråkratismens pas
sion för papper och skriverier är 
världsbekant. Reklamera ett brev 
på posten eller träd i förbindelse med 
en myndighet med begäran att få en 
sak utredid, och förvåningen skall ic
ke utebli över vilket maskineri ni 
härmed satt i gång, vilka luntor av 
massvis av tjänstemän ifyllda blan
ketter, som i tidens fullbordan kom
ma i era eller i era efterkommandes 
händer. 

Framför mig ligger ett färskt be
vis på hur långt detta pappersraseri 
kan leda. Det är en tjänarinnas de
betsedel å lön till församlingsherden 
i en landskommun. Beloppet lyder 
på — 3, säger och skriver tre öre! 
Ett förtjusande skattebelopp, som 
skulle komma undertecknad och mån
ga med mig att stiga- till stjärnorna 
av glädje, om det ville vara så hygg
ligt och stå på de debetsedlar som 
komma till oss. 

Men något sådant kan icke inträf
fa. Och allt som allt betänkt är det 
kanske just emedan en summa av 3 
öre utdebiteras på somliga, som vi 
andra få allt mer och mer mot det 
vidunderliga stigande skatteutskyl-
der att dragas med. 

Ty betänk dock vilken apparat för 
3 öre! Det kostar ju bara blanket
ten och kuvertet. Men innan dessa 

ansvar mot samhället i des-s helhet, 
i vilket de enskilda hemmen ingå 
som integrerande delar och av vars 
utveckling i god riktning deras väl
gång är i så hög grad beroende. 

L i n n é a  H u l t é n  

U T S T Ä L L N I N G  av elevarbeten 

s ö n d a g  
kl. 12—3. 6—8 e. m. 

2:dra vårkursen börjar onsdagen den 21 mars. 

Avenyen 27. Telefon: 20604. • 

3 ören kommit fram i utdebiteringen 
och ned på papperet — vilket skri
vande, räknande och överförande 
från längder till längder — hur myc
ket bläck, tid, huvudbry och miss
brukande av mänskligt förstånd. Och 
sedan skall ju någon bära ut blanket
ten. Tid igen — tid och skosulor! 
Därpå skall tjänarinnan ifråga för 
3 öres skull på en bestämd dag gå 
den ofta rätt långa vägen till upp
bördshuset. — Ny skoslitning, ny 
förlust av en tid, som med större ut
räkning kunde använts till en barn
tvätt. Och går inte hon får en man 
ut och trava igen. 

En bekvämare utväg lämnas vis
serligen öppen. Beloppet kan nämli
gen betalas pr postanvisning. Pone-
ra vi att 300 tjänarinnnor, som var
dera ha 3 öre på sin debetsedel, fö
redraga detta sätt, kostar det i post
porto 60 kronor för att få 9 kronor 
betalade i prästskatt! Snillrikt! 

Efter denna kalkyl är jag nästan 
tacksam för att mina debetsdelar rö
ra sig om påtagligare belopp. Ty 
det känns ändå icke fullt så harm-
ligt att betala ut en 50-öring i post
porto för ett par 100-lappar, som att 
lägga ut 7 gånger så mycket i. porto, 
som själva skattesumman lyder på, 
vilket blir fallet när en debetsedel på 
3 öre skall betalas bekvämt. 

Imponerad. 

"FADERN." 
Lika ansvar? 

Ett yenmäle och ett svar. 

L ndertecknad har haft nöjet i 
Eder ärade tidning taga del av 

I dels föreståndarinnans för Göte
borgs Barnavårdsbyrå, fröken Lund-
liolm, uttalanden angåande de s. k. 
nya barnalagarnas verkan, liksom 
också en insändares tankar i samma 
fråga, publicerade i n:o 9 av Eder 
tidning. Gång på gång har jag 
genomläst och begrundat de båda 
damernas uttalanden och följden 
är, att jag nu själv ber om plats 
för följande reflexioner i samma 
ämne. 

ad kommer det an på, att vi 
kvinnor, så fort det gäller moral, 
äro så benägna till att se mörkt 
på vårt eget kön? Hur kommer 
det sig, att vi så gärna däremot 
beklaga det manliga släktet, när 
även detta äntligen få draga kon
sekvenserna av ett omoraliskt lev
nadssätt? Vitt och brett ordas det 
om "kvinnorna på onda stigar" och 
om "kvinnornas ansvarslöshet", 
samt i motsats härtill om män, som 
i långa tider få plikta för, vad de i 
"ungdomlig dårskap" förbrutit. Är 
då icke den manliga parten lika 
ansvarslös som den kvinnliga? Hör 
det t. o. m. icke till regeln, att det 
just är mannen, som drar sig un
dan sina förpliktelser och lämnar 
kvinnan att ensam draga sig fram 
med deras gemensamma barn? Det 
är just för att råda bot på detta, 
som dessa nya lagar kommit till. 

Eör min del är jag glad över, 
att kvinnan och barnen äntligen 
fått en liten smula rättvisä. Lagen 
är dock visst icke fullkomlig. Kan 
säkert heller aldrig bliva det. Men 
må den — om något — gärna bli
va strängare, när det gäller att ef-
terhålla barnets fader? Så även, 
när det gäller att efterhålla dess 
moder, när hon ej vet att göra sin 
plikt! 

Men låt oss upphöra att ömka 
männen! Låt det svida, ty det gör 
dem gott ! 

Läkaren: — Nå, öppnade ni fön
stren i ert sovrum i natt så som jag 
ordinerade? 

Patienten: — Jaadå! Det ena fön
stret gick inte att öppna, men jag 
öppnade det andra två gånger i stäl
let. 

Kerstin Lindahb 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 
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crtvafda jrånde 
finaste och förnäm
sta. théplaniagerna 
på Ceylon och i Kina 
hava en delikaf® 
arom. samf garan
teras rena och.® 
c^orjaLskade 

Visst är det t. ex. svårt att be
tala till ett barn, som man ej med 
säkerhet vet, att man är fader till. 
Men något större beklagande kan 
jag ej åstadkomma. Ty när det 
bara gäller att betala, och andra 
fadersplikter icke påläggas en man 
i en dylik situation, så må han då 
taga detta som en följd av sitt fel
steg eller sin "dårskap", om det lå
ter bättre! Ty vi få ej förglömma 
att en mor aldrig dömes blott på 
grund av moderns utpekande. Det 
fordras utredning och bevis. 

För min del anser jag att det 
vore mycket olyckligt om flera 
män kunde dömas att betala till 
samma barn. (Lottdragning vill 
jag bara icke tala om, så osmak
lig förefaller mig denna tanke!) 
Arma barn ! Ty det vore ju i så 
fall barnet, som finge bära bördan 
av sina föräldrars brist på moral! 
Nej, kan ingen fullt rättvis lösning 
åstadkommas, så må då kvinnans 
uppgift eller utpekande vara avgö
rande, där ej utredningen ger för 
handen, att hon talar osanning. — 
Det är mig svårt att förstå, varför 
mannen.— såsom föreslogs av "en 
svenska" — sedan barnet nått en 
viss åldersgräns, icke bör få sökas 
för krav på barnuppfostringsbidrag. 
Olägenheten härav kan jag visst 
fatta, isynnerhet om mannen är 
gift och har familj. Men varför 
— säger jag ännu en gång — var
för är mannen mer att beklaga än 
kvinnan, som exempelvis i tio långa 
år ensam fått draga försorg om 
barnet? Faderns ansvarsskyldig-
het mot sitt barn utom äktenskapet 

Ii lEVLIG ock INTRESSANT 
F Ä R S K A  

N Y H E T E R .  
V Ä R D E F U L L T  

I N N E H Å L L  

GÖTEBORGS 
MORGONPOSE 

Den största 
morgon tidningen 

(Med ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

/ 
Rom 

Rosenhof. 
C!n av Luise Westkirch. 

Översättning av — e. 

var f."-! _ 'a^ blivit det? Kanske jag 

T) S^an' Varför vill du veta 

särnc i/1 ^an noS hända, att du inte 
a hör det." 

16. 

Jl Len han tiggde: "Berätta!' 

'Min far har jag J)a bör.)'ade hon: 
driK k'inf 

«tt SV;i i '.av min mor har jag bara 
oof ,m'nne" Svarta ögon hade 

h°n ] 8llnes kyss var varm, när 
h : :.«•*» »i«. 

ir 

Oj| 1-
dä/!" ha k°mmit från den trak-

^ ifrån -I?)1 ra^ätior, långt bor-
^r- "T)-j'- ̂  Sa var k°n inte mer 
ske hade )! ' — men kan-^4t°°bata

T
g4ttsi°«g-

Var hos en t • g minnes ' 
^ ett skar ?'"na med ögon 

SkarPt ansikte. Hon hängde 

van-
att jag 

en korg med blommor på min arm, 
så fort jag kunde gå på gatan. Jag 
skulle sälja dem i gathörnen, i värds
husen — ibland till klockan två pä 

natten —". Hon skrattade kort — 
hårt. — "Vet du, hur det är, när 
barn — vackra barn! — säljer blom
mor?" Och med likgiltig min bör
jade hon berätta. Ohyggligheter, för 
vilka han ryste, han stönade, tills 

han kvald ropade: 
"Sluta! sluta! Du har ju lämnat 

det hemska yrket." 
"Ja, då jag var fjorton år gam

mal. Då föll det plötsligen några av 
gubbarna i försörjningen in, att jag 
måste "lära" något, och satte mig i 
tjänst hos en hederlig borgarefru! 

Mig!" 
"Ja, 

om?" 
"Efter åtta dagar rymde jag. Var

för skulle jag anstränga mig? Jag 
var fjorton år gammal. Jag var stor. 
Jag var vacker — och jag visste att 

jag var vacker.' 
"Nåja. — Men arbete är ändå en 

välsignad sak", invände Paul. Har 
du aldrig känt en brinnande längtan 
att skaffa dig en stor framlid, 

det tyckte du förstås inte 

känt något som drev dig att sträva 
uppåt, uppåt mot höjden?" 

Hon kastade huvudet trotsigt till
baka. "Mot höjden? Och om jag 
hade kunnat? frågar du. Du narr! 
Om jag icke vore den jag är, så låge 
jag icke nu vid din sida i fuktigt 
gräs. Jag fore i en vagn med siden
klädda kuddar och fyrspann. Jag 
kunde ha ett slott, tjänare, fickorna 
fulla av guld, och det allt, utan att 
behöva röra ens mitt lillfinger. Män
nen skulle ha' skänkt mig allt. Inte 
männen ur hantverksklassen, dina 
kamrater — utan förnäma herrar, 
miljonärer. Där fanns en, han hade 
tagit mig till sig i huset; han ville 
låta bilda mig till dam, — franska 
och musik och all så'n där smörja!! 
Gifta sig med mig ville han också. 
Jag skulle bara "hålla av" honom." 

"Och du?" 
"Jag är just svarta Julia. När 

jag håller av någon, så håller jag av 
honom; annars inte, rakt inte! Han 
ville tvinga mig. Han stängde in 
mig, han satte vakt. Han unnade 
mig icke ett ögonblicks frihet. Då 
satte jag eld på huset — över huvu
det på honom — och sprang min väg. 

Och därför fick jag sitta ett helt år 
i det svarta hålet!" 

"O, Julia, Julia! — Och så har du 
förstört ditt liv ! Du, också ! Du ock
så!" 

"Förstört? Hur så? Tror du jag 
frågar efter att dö som bönesyster 
med psalmbok i handen?! — Tror 
du jag frågar efter sidenklänningar 
och pärlor och slott. Det kunde jag 
ha när som hälst! Precis när som 
hälst. Till och med i denna dag!" 

Han trodde henne fullkomligt, där 
hon låg i gräset och beundrande, tju
sad lät sina blickar glida längs de 
härliga linjerna av hennes kropp, vil
ka blott delvis doldes av den stränga 
svarta dräkten, och när han såg hen
ne i ögonen, än lika svart sammet, 
än flammande, sprakande av lidelse. 
Och solen sjönk i ett hav av eld och 
glöd. 

Och så stannar du som uppasser-
ska hos Pothoff !" mumlade han. 

Ja, hos Pothoff är jag alldeles 
fri! Det är det enda i världen jag 
frågar efter. Det finns bara en 
lycka i världen, bara en glädje, och 
det är denna: och hon slog armarna 
om hans hals och kvsste honom glö

dande. — "Du otåliga, oroliga män
niska, varför grubblar du och plågar 
dig dag och natt för att söka efter 
en lycka i framtiden, som kanske al
drig kommer?! Här är lyckan. Du 
har henne i händerna — i dag! nu! 
Är du inte nöjd? — Du?" 

Åter kände han sig sjunka i en 
virvlande ström av lidelse, som på 
samma gång tjusade och förfärade 
honom. Ty skulle väl ens Julia kun
na lära honom att glömma — helt 
glömma, ty det måste han lära för 
att kunna leva? 

Han återkallades plötsligt till 
verkligheten av Edes röst, som ro
pade högt på roddaren och sällska
pet. Tåget som "store-bror" skulle 
komma med var redan framme, och 
Ernst Wessel tyckte inte om att kom
ma hem till tomma väggar. Båtkar
len fick ro allt vad tygen höllo, 
fram till stranden i närheten av Ro
senhof. 

X. 

I zoologiska trädgården ljöd ka
pellmusiken lika muntert utöver ska-

är väl icke mindre, därför att åren 
gatt och därmed minnet av hans 

s. k. "ungdomsdårskap"? Tyvärr 
förflyktigas ju minnet av en sådan 
erfarenhet sa förfärande snart och 
"hur det blev med flickan" är en 
sak, som icke i onödan forskas ef
ter. Det är först 1917 års lagar 
som givit mödrarna verkliga till
fällen till att uppsöka och kräva 
fäderna till deras barn. De där s. 

k. äldre barnen komma ju så små
ningom , att allt mera sällan dyka 
upp, om jag så får uttrycka mig, 

Ni gör oss en stor tjänst 

om Ni rekommenderar 

Kvinnornas Tidning 
till Edra vänner och bekanta ! 

Det betyder för tidningen 
större spridning, större in

flytande, större möjligheter 

till utvidgningar och förbätt
ringar! 

Obs.! Nytt kvartal första 

april. 

Tidningen kostar för kvartal 

K«*- 2;—, halvår Kr. 3:50. 

LUX KRYMPER EJ YLLE 
Mjuka, ulliga plagg jäsom strumpor, barnmössor, 

handskar, ylletröjor, filtar, ylleunderklädtr. o. s. ». 
hllla sin ursprungliga mjukhtt och krympa Ickc om 

dt tvättas med LUX. Det är tillverkat särskilt 

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

vävnader och lämnar allting friskt och behagligt. 

LUX säljer endast i paket. ^ 
.A >, -

LU 
SUNLIGHT SÂPTVÂL AB- GÖTEBORG 

rorna i söndagselegans och söndags
humör; till glädje för apor och sälar 
och till kval för rovdjuren med de
ras ytterst fina hörselnerver. Med 
brusande allegro och smältande an
dante beledsagade musiken den aldrig 
vilande erövringskampen mellan 
kvinna och man, som båda buro 
harmlöshetens mask. Kampen var 
het, ty de flesta, vilka sutto där, 
hade blott söndagen, som de kunde 
kalla sin egen dag. Bakom dem låg 
den långa grå arbetsveckan i främ
mande tjänst, och det var blott d ;n 
sjunde dagen, som trollade dem till
baka till människor med eget öde, 
egen vilja. 

Moritz Deideles hade för längese
dan lämnat sin ensliga kaffekopp 
och med smilande hövlighet närmat 
sig det nobla sällskap, för vars skull 
han lämnat sin lilla väninna i Ro
senhof ensam. Det var en äldre her
re, som såg ut att jämnt tugga på 
galla och vars blick nog kunde kom

ma grädden i de otaliga små grädd-
kannorna på hela festplatsen att sur
na, då han såg på dem, och så en 
dam, av obestämd ålder, som lyste 
lik en brokig blomsterrabatt bland 
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Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning: Vard. 112 2—1h 3. övriga 
ider efter avtal. 

Husfadern trodde inte sina ögon, när 
han läste om Hindhedemetoden. Vil
ka betagande vackra siffror! Tju
gufem öre per dag och person i kost
håll! Men vilken anledning samti
digt till grämelse vid tanken på ch 
imder årens lopp i onödan utösta, ja. 
just utösta hushållspengarna!! — 
Det är ju lätt att förstå, att den 
stackars husmodern inte fick det för 
roligt — det var ju hon som öst ut 
pängarna. 

"Tänk", sade husfadern, "att det 
skall behövas en nian för att räkna 
ut, att ett hushåll skall gå ihop på 
25 öre per dag och person!" 

Han kommer antagligen att säga 
alldeles detsamma nu. Men handla 
då, o, husmoder, som din kloka med
syster anno 1908. 

"Ack ja", sade hon, "ni män ha 
ju ett sådant underbart sinne för 
siffror. Den Hindhedeska metoden 
är säkerligen utomordentlig — jag 
brinner av åstundan att använda den 
för att göra dig glädje. Ge mig den 
här veckan åttaåsjuttiofem i stället 
för sjuttio kronor i hushållspängar. 
Det räcker briljant. Jag tänker mig 
middagen så här: avrett potatisspad 
och sedan blandade okokta grönsa
ker, mo- och kålrötter, med litet kli 
till dessert. 

Vad husfadern sade? 
Lat oss ställa saken på framti

den, kära barn! Här har du dina 
vanliga sjuttio." 

Crayon. 

G ö t e b o r g .  

meddelar 

Brand- och Avbrottsförsäkring 
samt 

Liv-, Livrante- och Kapital
försäkring. 

OBS.! Sveas förmånliga 
BARNFÖRSÄKRINGAR! 

INBROTTSFÖRSÄKRA i Sveas 
dotterbolag ASTREA. 

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

Egna fonder: Kr. 72,050,000:— 

JSotariatav delning. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

"Rättvisans 
majestät." 

Klipp ur en storstadstidning: 

"En medelålders man stod till
talad för fylleri, och som det var 
långt ifrån första gången, blevo 
böterna 50 kr. 

— Jag har gamla böter också, 
så jag går in på det här, yttrade 
svaranden. 

— Jaså, gör ni det, sade doma
ren, något överraskad. 

— Ja, det är så lite arbete nu 
för tiden, så nu har en tid att sitta 
av böter. 

Det var något slags egendomlig, 
dämpad humor i tonfallet, som 

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

VÅREN STUNDAR! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier ocli andra plagg med 

Marknadens hittills oöver
träffade ooh billigaste hem-
färg Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

lockade de närvarande att dra på 
smilbandet. 

— Hur, mycket är de gamla bö
terna? frågade domaren. 

— Det är 50 kr., så det blir 100 
kr. tillsammans. 

— Ni har väl reda på er. Nå, 
hur många dagars fängelse blir det? 
Vet ni det också? 

— Ja, det blir åtta dagar. 
— Jaså, ni har lärt er den nya 

förvandlingen också, log domaren. 
Och svaranden tågade ut ur sa

len, lugn och allvarlig som en präst, 
men det dröjde en god stund, in
nan domare och menighet hunnit 
åter ordna sina anletsdrag efter si
tuationens krav." 

En man tar det humoristiskt att 
gå i fängelse, donaaren senterar 
denna skämtsamma uppfattning och 
adresserar sig leende till fängelse-
aspiranten. Även menigheten drar 
på smilbandet. 

Det ligger något ovärdigt ocli 
bedrövligt över denna scen. 

Att gå i fängelse är dock en 
skam, en förnedring. Det verkar 
därför utomordentligt nedstämman
de, när, såsom här, den dömde tar 
fängelsevistelsen som något bety 
delselöst och domare ocli menig
het dela denna lösa uppfattning. 

Det är mer att säga om saken ! 
Fylleri är ingen förbrytelse utan 

en förseelse mot allmän ordning 
vilken liksom åtskilliga andra för
seelser mot gällande bestämmelser 
sonas med böter. Att, när den 
skyldige är medellös, förvandla dessa 
böter till fängelsestraff År barbariskt. 
Fängelset är avsett för förbrytaren. 
Att inspärra den fattige icke-brotts-
lingen på samma ställe är att låta 
honom undergå en alltför hård 
medfart, som därjämte måste un
dergräva hans anständighets- och 
självkänsla, och även kännas som 
en skam för hans familj. 

Det ter sig också förryckt att 
lata personer, som ådömas böter, 
"betala" sin skuld genom att sitta 
sysslolösa i fängelset och under
hållas av de skattdragande, medan 
deras familjer, under det att hus
fadern "sitter inne", kanske måste 
tigga vid dörrarne eller falla fat
tigvården till last. 

Rätta platsen för dem vore gi
vetvis en arbetsinrättning. De bleve 
då icke fängelsekunder, och de 
kunde tvingas att genom arbete 
verkligen göra rätt för sig både 
i fråga om böter och kosthåll. Det 
är troligt att ett bötesstraff då icke 
skulle tagas skämtsamt. 

En annan utväg vore att för 
medellösa efterskänka böter för 
mindre förseelser. Ni tycker att 
det låter fasansfullt! Men vad 
är det för mening i att upprätt
hålla ett fängelsestraff, som en be
tydande del bötesfällda uppfatta 
humoristiskt eller som en bekväm 
gratisförsörjning under ekonomiskt 
ogynnsamma tider, ett straff som 
tvingar arbetsdugliga människor 
till sysslolöshet och välter deras 
försörjningsbörda för egen och fa
miljernas räkning över på de skatt
dragande?? 

Den amerikanska hus 
modern. 

Hur hon reder upp sitt arbete. 

Av Ellen Berner. 

Förenta staternas tjänarinnefråga 
har icke lösts genom Ellis Island. 
Visserligen har strömmen av unga 
medellösa kvinnor icke på åratal si
nat, icke ens under kriget eller nu, 
sedan immigrationen begränsats till 
viss månadsprocent av varje lands 
föregående immigrantquota men 
såsom den mäktigaste flod skulle för
svinna i ett Sahara, så försvinner 
immigranterna i U. S. A. Dess Saha
ra heter "Americanization" och är 
mäktigare och oundkomligare än Sa
hara självt. 

Den unga och. fattiga europeiska 
flickan kan oftast ingenting särskilt, 
när hon landstiger på amerikansk 
jord. Det första och enklaste är då 
"en plats i familj". De finnas all
tid på lager i tidningarnas spalter, 
där ofta tillägget: "en nykomling 
kan komma i betraktande" söker dra
ga. Förklarligt nog, ty endast en 
nykomling kan sättas till huru ihål
lande arbete som helst på snart sagt 
vilka villkor som helst. Arbetet 
blir icke förstklassigt gjort, men bätt
re det än icke gjort alls. Och lönen 
är därefter. 

Men efter två högst tre år vet den 
unga flickan hur landet ligger. Hon 
har lärt den oundgängligaste sam
talsengelskan, hon har lärt känna 
landsmän som gärna giva råd, och 
först och sist: hon har omskapat sin 
yttre människa från fattig und r-
klass till välklädd och välvårdad 
amerikansk medelklass. Nu är ste
get endast ett, över till handeln el
ler industrien, där de be
stämda arbetstimmarna, locka med 
ett ljus som skiner starkare än t. o. 
m. de 7 frikvällarnas blixtrande nö
jesskyltar. Hon är "en fri männi
ska" igen. Ingen fru ser snett pä 
hennes "utlängtan" eller håller räk
ning på hennes söndagsnöjen. Hon 
är äntligen amerikanska fullt ut, och 
en amerikanska tjänar icke, åtmin
stone icke 12 eller 14 timmar pr 
dygn. 

Efter ännu några år är, tack vare 
den större rörelsefriheten och tillfäl
let att besöka gifta arbetskamraters 
hem, den unga utländska flickan, i 
regel gift, får sitt eget hem, och 
återvänder aldrig mer till "den tjä
nande klassen ', även om familjeeko
nomien skulle tvinga henne att kvar-
hålla annat lönearbete. Otaliga äro 
de hem, där bade man och hustru 
äro "employed", anställda. I så fall 
skötes hus och barn under deras bor
tovaro av någon "grön" nykomling, 

Damunderkläder 
stor sortering 
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som då får lära sig vad arbete vdl 
säga, om hon aldrig fått det förr. 

Den procent av immigranttjänst-
flickorna som stannar kvar i tjänst 
som sådana, är försvinnande liten, 
och består oftast av dem, som, icke 
frestade av giftermål, funnit det eko
nomiskt fördelaktigt att utbilda sig 
till särskild skicklighet i något av de 
olika slag av husligt arbete som de 
mycket - förmögna stora hemmen 
kräva. De finna där både de be
gränsade arbetstider och de rikliga 
löner som göra att de stanna så länge 
arbetskraften står dem bi, för att se
dan, med icke obetydliga besparin
gar, slå sig till ro för ålderdomen, an
tingen i något amerikanskt "Old 
People's Home", som i regel äro väl 
hållna, eller också, i hemlandet, där 
möjligen någon deltagande släkting 
ännu väntar den uttjänta och hennes 
alls icke föraktliga sparbanksbok. 

Bristen på personligt hemliv, och 
känslan av att aldrig bliva något an
nat än en kugge i det främmande 
landets arbetshjul, göra dock icke 
många kvinnohjärtan benägna att 
"tjäna hela sitt liv", även om den 
sista biten av vägen därigenom skulle 
bli jämnare och lugnare. Jag gis
sar de stå i samma proportion till 
tjänarinneklassen, som miljonärerna 
göra till den övriga befolkningen i 
U. S. A., eller möjligen något min
dre. 

Med undantag av småbarnsrika fa
miljer, är hela den stora arbetande 
medelklassen i II. S. A. tjänarinne-
lös. Den kan icke betala en skick
lig kokerska med 25 dollars i vec
kan, eller en god husjungfru med 
15—18, för att icke tala om en exa
minerad barnsköterska med minst 
30, och så hålla dem med egna rum 
och bad, jämte en kost, som icke får 
nämnvärt skilja sig från husbondfol
kets egen. Och flickan som gör allt 
husarbetet (the general work maid) 
för billigt pris, henne ha de tröttnat 
att annonsera efter varannan månad 
eller vecka, enär hon ändå alltid flyt
tar till den högre lönen, så snart hon 
lärt sig det ringaste. 

Den nordamerikanska genom
snittshusmodern tycks ha gjort 
den urgamla men icke dess mindre 
ultramoderna upptäckten, att "själ-
ver är bäst dräng". Och näst bäster 
dräng är far själver i stuga". Se'n 
komma ungarna i den mån de kun
na hålla i en borste eller diskeklut. 
Husarbetet har blivit ett familjejobb 
med sträng och regelbunden arbe Is-
fördelning allt efter vars och ens ål
der och förmåga. Allt som varje fa
miljemedlem kan utan olägenhet göra 
för sig själv, får han också vara så 
god och ta itu med, såsom all klädes-
öch skoborstning (ingen jungfru be
höver borsta mansskor i U. S. A.), 
sänguppbäddning, vädring och all
män renhållning av sov- och badrum 
utom golv och mattor som veckoren-
görereskan ombesörjer. 

För husmodern eller den vuxna 
dottern återstå alltid de 3 dagliga 
målen, åtminstone dagens första och 
sista måltider, om det mellersta, lun
chen, skulle behöva medtagas eller 
intagas på resturant, nära den re
spektive arbetsplatsen, eller i skolan. 

Låtom oss nu se, vilka hjälpmedel 
utvecklingen framtvungit för detta 
familjekvinnornas dagliga hushålls-

/̂Mîn mamma 
ailtidyfüisfads mawazâi. 

B 

En elegant visitväska 
som hedrar sin ägarinnas smak 
köper Ni fördelaktigast hos 

lufrn Å.Qafun 
U u KORSGA'1 TAN 12 

arbete i detta stora och genomprak
tiska land. 

Först och främst erbjudes den 
amerikanska kvinnan överallt myc
ket praktiska, färdigsydda arbets
dräkter av bomullstyg (house dres
ses), varierande i alla färger, snitt 
och garnityr utom de olämpliga, till 
priser från 60—70 cents upp till 6 
—7 dollars. De äro fort ihopknäppta 
med 2—3 stora knappar, låga i hal
sen och med mycket korta ärmer, 
lätta att tvätta och stryka, inga veck 
och krus, men alltid prydliga och 
välhållna. 

Den husmor som aldrig skulle tän
ka på att gå i ett sällskap utan si
den eller sammet, hon bär varje mor
gon sin enkla husdräkt av bomull, 
som varje veckotvätt gör ren igen, 
och så billig, att hon gott kan hålla 
sig med en ren för var dag i veckan. 

När hon går ut i köket att laga 
den första frukosten, behöver hon 
icke spilla någon tid med att hämta 
mjölk och grädde. Allt hon behöver 
göra, är att öppna köksdörren och 
taga in literflaskorna med mjölk och 
kvartslitern med grädde, som stått 
där utanför sedan tidigt nog. Är 
det sommar, tar hon också gärna in 
en eller två flaskor kärnmjölk. ännu 
kall och frisk från mjölkvagnens is-
fyllda kylrum. Kvällen förut har 
hon märkt ut, hur mycket av mjölk
mannens varor (han levererar även 
smör i skålpundspaket, omgivna av 
glaserad papp), hon behöver för nä
sta dag genom ett par blyertsstreck 
pa den månadstabell mjölkbolaget 
hänger upp vid hennes köksingång. 

Nu tar hon sin aluminiumpercola-
tor, världens mest praktiska kaffeko-
kare, som aldrig kan koka över och 
aldrig bli sotig och som utan klarme-
del- även mitt under sjudande bubb
ling avgiver ett fullkomligt klart 
kaffe, från vilket icke en doft av 
aromen har kunnat undslippa. Allt 
hon behöver göra, är att mäta ut an
talet koppar av varmt eller kallt vat
ten. lägga ner kaffet i den över vatt
net befintliga silen samt trycka ner 
glashuven över det hela. Med en 
plåtring över gasköket, som tillåter 
endast mitten av lågorna att möta 
percolatorns botten, och skyddar dess 
sidor, börjar vattnets cirkulation 
nästan omedelbart. I 5 min. låter 
hon det bubblande vattnet kastas 
upp mot glashuven för att åter falla 
ner genom kaffemassan i silen och 
ga till botten klart som en skogs-
källas nektar och med kaffets arom 
helt- fångad. Från spiseln gjutes 
kaffet direkt i kopparna och serveras 
i det lämpliga ögonblicket, som i [J. 
S. A. är senare hälvten av måltiden, 
aldrig efter eller mellan målen. 

Den första frukostens första och 
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1 VARIE 

S VENS/(T fiËM 

som vin föija 

dagshändelserna 

inom politikens 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

l ä s e r  m a n  

n u m e r a  

GÖTEBORGS HANDELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

Ett paket Rinso 
och en balja ljumt 
vatten är allt 
som behövs 
för veckans 
tvätt. 

Det är onödigt att koka kläderna 
k _ , » 
om man använder Rinso. Genom an 1 
lägga kläderna i blöt i en ljum K|nso. i 
lösning över nallen och genom nil 
skölja dem väl morgonen därpå bliva 
de rena och snövita. Endast de smut-

sigaste ställena behöva gnug
gas lätt mellan händerna. 

På grund nv dess absoluta 
renhet lockar Rinso av sig 
själv bokstavligen ut smut
sen utan kokning och utan 
gnuggning. 

Det reducerar arbetet till 
det minsta möjliga och 

sparar bränsle. 

Rinso 
SUNUGMT SÅPTVÅl AKTIEBOLAG. GÖTEeOPd 

45 öre 

per pakel 

Vill Ni 

bli vacker? 

Den tvål, som ger den vack< 
raste hyn, är Ovicula (ägg] 

Tvål. Den är tillverkad efter beprövade 
skönhetsrecept och innehåller bland an> 
dra skönhetsmedel även äggula, läkames 
främsta medel för hudens försköning. 

Vill Ni bli vacker så köp därför 
F. PAULI'S 

O v i c u l a  ( ä g g )  T v å l  
Användes av våra vackraste skådespelerskor. 

i>J7^SWG^SW<3%S»', 
I 

Moderna 

T r o t t é e r  I  

*' rikhaltigt urval. 

ietéaci' 

o //ninaaa /a n 2* 

ase/#. ~%/et 

största beståndsdel är frukt ocli na 
gon eller några av de otaliga säde* 
produkter som kvarnarna prepaferä 

till antingen direkt torrservering ^ 
pappersomslaget eller med nåSra^ 
minuters kokning i vatten. Jae 
ej nog framhålla den stora lättna 

arbetet och besparing i tid och 
le, som denna preparering ®e 0 . 
Varför koka grova gryn i tinim8^ 

under ideligt rörande när 5 
minuter förslå att göra det 
fint malda grynet mjukt och s 
ligt? Om vi taga vårt (i Nordeur P 

ädlaste sädesslag, vetet, som ^ 
se vi att bristen på preparering a 

skränkt dess användning i uii-
till bröd och några få mjölrä e1^ ^ 
der det att Amerikas frukosthor ^ 

bjuder vetet i otaliga former, >' 
l nVlSi.i • 

ka. lätt serverade. 

i i 
[Bomullstyger - JYIöbeltyger - Gardin*1} 

Vackra, starka, handvävda lins. nrh tvättäkta Vackra, starka, handvävda, ljus'- ~od) tvättäkta 
ï rr Pr«y?r sandas- Precisera godftetsfullt vad Fïi önskar. 

K o n s t f l t t c n a  f ö r s ä l j n t n g s m a g a a t n ,  € > ö t e b o r < J  I»' i1** 

Offentliga nöjen. 

gjjndaS 

c+ora Teatern 
kl. 1.30 BilligheteförestäUning-; 

Bajadären 
Kl. 7,30: 

Madame^ompadour1_ 

r^ënsbërgsteatern 

Varje afton kl. 8 : 

Doktorns dilemma 

Folkteatern. 
Varje afton kl. 8 :  

Spel Ut. 
Sofldag kl. 1,30 Billighetsmatiné: 

Fröken Renées kärleksäventyr. 

|\|ya Teatern. 
Sondag kl. 1,30 Billighetsmatiné: 

Barken Margareta. 
Varje afton kl. 8  :  

Hotel I råttan. 

IJlX/Tteatërn. 
, ].] 130 Mâtiné: För 50:de gången: 

S 0 D (  r  D e n  2 7  A u g u s t i .  
Lördag och Söndag kl. 7 ocli 9: 

H e m s l a v i n n o r .  
Andra dagar kl. 8; Samma pjes. 

Babyutstyrslar 
Nyaste modeller. Alla prislägen. 

Linneutstyrseln 
Kungsgatan 48. Göteborg. 

En Margaretaskola 

av dessa med matservering kom
binerade förträffliga hushållsskolor, 
vilka förut finnas upprättade i 
Stockholm och Linköping, alla star
tade och ledda av samma eminenta 
kraft Fru Hanna Lindmark har nu 
öppnats i Göteborg i Dick,sonska pa-
läet vid stora allén. Det är ett gott 
förvärv för staden — Margareta-
skolorna äro kända för sin ypperli
ga undervisning, sin präktiga mat
hållning och sina moderata priser. 

Sveriges husmödrars riks

förbund 

kommer att hålla landsmöte i. Göte
borg den 15—18 maj. Denna sam
manslutning är tydligen Sveriges f. 
ii. största och livaktigaste kvinnoor
ganisation med icke mindre än 70 
lokalföreningar landet runt. Hus-
mödrarne hava i allmänhet stått 
utanför det föreningsarbete som in
neslutits i kvinnorörelsen, men det är 
antagligt o. att hoppas att också de 
ettor hand skola ge den sin värde
fulla tillslutning. Det är icke möj
ligt annat än att de, när de inom 
husmoderförbundet besörja om sina 
hem, skola få intresse för och känna 

r 

Promenad-Strumpor 

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

Damer 

Prima engelsKa helylle. 
Smal- och bredrandig ribbsticKning. 
S l a t a  e n f ä r g a d e  s a m t  m e d  n y a  

randiga fantasimönster. 
Alla färger. 

2 : 2 5  2 : 5 0  2 : 9 0  3 : 5 0  3 : 7 5  

A .  J Ö N S S O N  &  
Specialaffär för Tricotvaror. 

Kungsgatan 50 — 10 Linnégatan 10 

Co. 
50 

.J 

Tre ore. 

Den svenska byråkratismens pas
sion för papper och skriverier är 
världsbekant. Reklamera ett brev 
på posten eller träd i förbindelse med 
en myndighet med begäran att få en 
sak utredid, och förvåningen skall ic
ke utebli över vilket maskineri ni 
härmed satt i gång, vilka luntor av 
massvis av tjänstemän ifyllda blan
ketter, som i tidens fullbordan kom
ma i era eller i era efterkommandes 
händer. 

Framför mig ligger ett färskt be
vis på hur långt detta pappersraseri 
kan leda. Det är en tjänarinnas de
betsedel å lön till församlingsherden 
i en landskommun. Beloppet lyder 
på — 3, säger och skriver tre öre! 
Ett förtjusande skattebelopp, som 
skulle komma undertecknad och mån
ga med mig att stiga- till stjärnorna 
av glädje, om det ville vara så hygg
ligt och stå på de debetsedlar som 
komma till oss. 

Men något sådant kan icke inträf
fa. Och allt som allt betänkt är det 
kanske just emedan en summa av 3 
öre utdebiteras på somliga, som vi 
andra få allt mer och mer mot det 
vidunderliga stigande skatteutskyl-
der att dragas med. 

Ty betänk dock vilken apparat för 
3 öre! Det kostar ju bara blanket
ten och kuvertet. Men innan dessa 

ansvar mot samhället i des-s helhet, 
i vilket de enskilda hemmen ingå 
som integrerande delar och av vars 
utveckling i god riktning deras väl
gång är i så hög grad beroende. 

L i n n é a  H u l t é n  

U T S T Ä L L N I N G  av elevarbeten 

s ö n d a g  
kl. 12—3. 6—8 e. m. 

2:dra vårkursen börjar onsdagen den 21 mars. 

Avenyen 27. Telefon: 20604. • 

3 ören kommit fram i utdebiteringen 
och ned på papperet — vilket skri
vande, räknande och överförande 
från längder till längder — hur myc
ket bläck, tid, huvudbry och miss
brukande av mänskligt förstånd. Och 
sedan skall ju någon bära ut blanket
ten. Tid igen — tid och skosulor! 
Därpå skall tjänarinnan ifråga för 
3 öres skull på en bestämd dag gå 
den ofta rätt långa vägen till upp
bördshuset. — Ny skoslitning, ny 
förlust av en tid, som med större ut
räkning kunde använts till en barn
tvätt. Och går inte hon får en man 
ut och trava igen. 

En bekvämare utväg lämnas vis
serligen öppen. Beloppet kan nämli
gen betalas pr postanvisning. Pone-
ra vi att 300 tjänarinnnor, som var
dera ha 3 öre på sin debetsedel, fö
redraga detta sätt, kostar det i post
porto 60 kronor för att få 9 kronor 
betalade i prästskatt! Snillrikt! 

Efter denna kalkyl är jag nästan 
tacksam för att mina debetsdelar rö
ra sig om påtagligare belopp. Ty 
det känns ändå icke fullt så harm-
ligt att betala ut en 50-öring i post
porto för ett par 100-lappar, som att 
lägga ut 7 gånger så mycket i. porto, 
som själva skattesumman lyder på, 
vilket blir fallet när en debetsedel på 
3 öre skall betalas bekvämt. 

Imponerad. 

"FADERN." 
Lika ansvar? 

Ett yenmäle och ett svar. 

L ndertecknad har haft nöjet i 
Eder ärade tidning taga del av 

I dels föreståndarinnans för Göte
borgs Barnavårdsbyrå, fröken Lund-
liolm, uttalanden angåande de s. k. 
nya barnalagarnas verkan, liksom 
också en insändares tankar i samma 
fråga, publicerade i n:o 9 av Eder 
tidning. Gång på gång har jag 
genomläst och begrundat de båda 
damernas uttalanden och följden 
är, att jag nu själv ber om plats 
för följande reflexioner i samma 
ämne. 

ad kommer det an på, att vi 
kvinnor, så fort det gäller moral, 
äro så benägna till att se mörkt 
på vårt eget kön? Hur kommer 
det sig, att vi så gärna däremot 
beklaga det manliga släktet, när 
även detta äntligen få draga kon
sekvenserna av ett omoraliskt lev
nadssätt? Vitt och brett ordas det 
om "kvinnorna på onda stigar" och 
om "kvinnornas ansvarslöshet", 
samt i motsats härtill om män, som 
i långa tider få plikta för, vad de i 
"ungdomlig dårskap" förbrutit. Är 
då icke den manliga parten lika 
ansvarslös som den kvinnliga? Hör 
det t. o. m. icke till regeln, att det 
just är mannen, som drar sig un
dan sina förpliktelser och lämnar 
kvinnan att ensam draga sig fram 
med deras gemensamma barn? Det 
är just för att råda bot på detta, 
som dessa nya lagar kommit till. 

Eör min del är jag glad över, 
att kvinnan och barnen äntligen 
fått en liten smula rättvisä. Lagen 
är dock visst icke fullkomlig. Kan 
säkert heller aldrig bliva det. Men 
må den — om något — gärna bli
va strängare, när det gäller att ef-
terhålla barnets fader? Så även, 
när det gäller att efterhålla dess 
moder, när hon ej vet att göra sin 
plikt! 

Men låt oss upphöra att ömka 
männen! Låt det svida, ty det gör 
dem gott ! 

Läkaren: — Nå, öppnade ni fön
stren i ert sovrum i natt så som jag 
ordinerade? 

Patienten: — Jaadå! Det ena fön
stret gick inte att öppna, men jag 
öppnade det andra två gånger i stäl
let. 

Kerstin Lindahb 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

m 
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lyiKPfiBENS 
* "TMEER 

crtvafda jrånde 
finaste och förnäm
sta. théplaniagerna 
på Ceylon och i Kina 
hava en delikaf® 
arom. samf garan
teras rena och.® 
c^orjaLskade 

Visst är det t. ex. svårt att be
tala till ett barn, som man ej med 
säkerhet vet, att man är fader till. 
Men något större beklagande kan 
jag ej åstadkomma. Ty när det 
bara gäller att betala, och andra 
fadersplikter icke påläggas en man 
i en dylik situation, så må han då 
taga detta som en följd av sitt fel
steg eller sin "dårskap", om det lå
ter bättre! Ty vi få ej förglömma 
att en mor aldrig dömes blott på 
grund av moderns utpekande. Det 
fordras utredning och bevis. 

För min del anser jag att det 
vore mycket olyckligt om flera 
män kunde dömas att betala till 
samma barn. (Lottdragning vill 
jag bara icke tala om, så osmak
lig förefaller mig denna tanke!) 
Arma barn ! Ty det vore ju i så 
fall barnet, som finge bära bördan 
av sina föräldrars brist på moral! 
Nej, kan ingen fullt rättvis lösning 
åstadkommas, så må då kvinnans 
uppgift eller utpekande vara avgö
rande, där ej utredningen ger för 
handen, att hon talar osanning. — 
Det är mig svårt att förstå, varför 
mannen.— såsom föreslogs av "en 
svenska" — sedan barnet nått en 
viss åldersgräns, icke bör få sökas 
för krav på barnuppfostringsbidrag. 
Olägenheten härav kan jag visst 
fatta, isynnerhet om mannen är 
gift och har familj. Men varför 
— säger jag ännu en gång — var
för är mannen mer att beklaga än 
kvinnan, som exempelvis i tio långa 
år ensam fått draga försorg om 
barnet? Faderns ansvarsskyldig-
het mot sitt barn utom äktenskapet 

Ii lEVLIG ock INTRESSANT 
F Ä R S K A  

N Y H E T E R .  
V Ä R D E F U L L T  

I N N E H Å L L  

GÖTEBORGS 
MORGONPOSE 

Den största 
morgon tidningen 

(Med ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

/ 
Rom 

Rosenhof. 
C!n av Luise Westkirch. 

Översättning av — e. 

var f."-! _ 'a^ blivit det? Kanske jag 

T) S^an' Varför vill du veta 

särnc i/1 ^an noS hända, att du inte 
a hör det." 

16. 

Jl Len han tiggde: "Berätta!' 

'Min far har jag J)a bör.)'ade hon: 
driK k'inf 

«tt SV;i i '.av min mor har jag bara 
oof ,m'nne" Svarta ögon hade 

h°n ] 8llnes kyss var varm, när 
h : :.«•*» »i«. 

ir 

Oj| 1-
dä/!" ha k°mmit från den trak-

^ ifrån -I?)1 ra^ätior, långt bor-
^r- "T)-j'- ̂  Sa var k°n inte mer 
ske hade )! ' — men kan-^4t°°bata

T
g4ttsi°«g-

Var hos en t • g minnes ' 
^ ett skar ?'"na med ögon 

SkarPt ansikte. Hon hängde 

van-
att jag 

en korg med blommor på min arm, 
så fort jag kunde gå på gatan. Jag 
skulle sälja dem i gathörnen, i värds
husen — ibland till klockan två pä 

natten —". Hon skrattade kort — 
hårt. — "Vet du, hur det är, när 
barn — vackra barn! — säljer blom
mor?" Och med likgiltig min bör
jade hon berätta. Ohyggligheter, för 
vilka han ryste, han stönade, tills 

han kvald ropade: 
"Sluta! sluta! Du har ju lämnat 

det hemska yrket." 
"Ja, då jag var fjorton år gam

mal. Då föll det plötsligen några av 
gubbarna i försörjningen in, att jag 
måste "lära" något, och satte mig i 
tjänst hos en hederlig borgarefru! 

Mig!" 
"Ja, 

om?" 
"Efter åtta dagar rymde jag. Var

för skulle jag anstränga mig? Jag 
var fjorton år gammal. Jag var stor. 
Jag var vacker — och jag visste att 

jag var vacker.' 
"Nåja. — Men arbete är ändå en 

välsignad sak", invände Paul. Har 
du aldrig känt en brinnande längtan 
att skaffa dig en stor framlid, 

det tyckte du förstås inte 

känt något som drev dig att sträva 
uppåt, uppåt mot höjden?" 

Hon kastade huvudet trotsigt till
baka. "Mot höjden? Och om jag 
hade kunnat? frågar du. Du narr! 
Om jag icke vore den jag är, så låge 
jag icke nu vid din sida i fuktigt 
gräs. Jag fore i en vagn med siden
klädda kuddar och fyrspann. Jag 
kunde ha ett slott, tjänare, fickorna 
fulla av guld, och det allt, utan att 
behöva röra ens mitt lillfinger. Män
nen skulle ha' skänkt mig allt. Inte 
männen ur hantverksklassen, dina 
kamrater — utan förnäma herrar, 
miljonärer. Där fanns en, han hade 
tagit mig till sig i huset; han ville 
låta bilda mig till dam, — franska 
och musik och all så'n där smörja!! 
Gifta sig med mig ville han också. 
Jag skulle bara "hålla av" honom." 

"Och du?" 
"Jag är just svarta Julia. När 

jag håller av någon, så håller jag av 
honom; annars inte, rakt inte! Han 
ville tvinga mig. Han stängde in 
mig, han satte vakt. Han unnade 
mig icke ett ögonblicks frihet. Då 
satte jag eld på huset — över huvu
det på honom — och sprang min väg. 

Och därför fick jag sitta ett helt år 
i det svarta hålet!" 

"O, Julia, Julia! — Och så har du 
förstört ditt liv ! Du, också ! Du ock
så!" 

"Förstört? Hur så? Tror du jag 
frågar efter att dö som bönesyster 
med psalmbok i handen?! — Tror 
du jag frågar efter sidenklänningar 
och pärlor och slott. Det kunde jag 
ha när som hälst! Precis när som 
hälst. Till och med i denna dag!" 

Han trodde henne fullkomligt, där 
hon låg i gräset och beundrande, tju
sad lät sina blickar glida längs de 
härliga linjerna av hennes kropp, vil
ka blott delvis doldes av den stränga 
svarta dräkten, och när han såg hen
ne i ögonen, än lika svart sammet, 
än flammande, sprakande av lidelse. 
Och solen sjönk i ett hav av eld och 
glöd. 

Och så stannar du som uppasser-
ska hos Pothoff !" mumlade han. 

Ja, hos Pothoff är jag alldeles 
fri! Det är det enda i världen jag 
frågar efter. Det finns bara en 
lycka i världen, bara en glädje, och 
det är denna: och hon slog armarna 
om hans hals och kvsste honom glö

dande. — "Du otåliga, oroliga män
niska, varför grubblar du och plågar 
dig dag och natt för att söka efter 
en lycka i framtiden, som kanske al
drig kommer?! Här är lyckan. Du 
har henne i händerna — i dag! nu! 
Är du inte nöjd? — Du?" 

Åter kände han sig sjunka i en 
virvlande ström av lidelse, som på 
samma gång tjusade och förfärade 
honom. Ty skulle väl ens Julia kun
na lära honom att glömma — helt 
glömma, ty det måste han lära för 
att kunna leva? 

Han återkallades plötsligt till 
verkligheten av Edes röst, som ro
pade högt på roddaren och sällska
pet. Tåget som "store-bror" skulle 
komma med var redan framme, och 
Ernst Wessel tyckte inte om att kom
ma hem till tomma väggar. Båtkar
len fick ro allt vad tygen höllo, 
fram till stranden i närheten av Ro
senhof. 

X. 

I zoologiska trädgården ljöd ka
pellmusiken lika muntert utöver ska-

är väl icke mindre, därför att åren 
gatt och därmed minnet av hans 

s. k. "ungdomsdårskap"? Tyvärr 
förflyktigas ju minnet av en sådan 
erfarenhet sa förfärande snart och 
"hur det blev med flickan" är en 
sak, som icke i onödan forskas ef
ter. Det är först 1917 års lagar 
som givit mödrarna verkliga till
fällen till att uppsöka och kräva 
fäderna till deras barn. De där s. 

k. äldre barnen komma ju så små
ningom , att allt mera sällan dyka 
upp, om jag så får uttrycka mig, 

Ni gör oss en stor tjänst 

om Ni rekommenderar 

Kvinnornas Tidning 
till Edra vänner och bekanta ! 

Det betyder för tidningen 
större spridning, större in

flytande, större möjligheter 

till utvidgningar och förbätt
ringar! 

Obs.! Nytt kvartal första 

april. 

Tidningen kostar för kvartal 

K«*- 2;—, halvår Kr. 3:50. 

LUX KRYMPER EJ YLLE 
Mjuka, ulliga plagg jäsom strumpor, barnmössor, 

handskar, ylletröjor, filtar, ylleunderklädtr. o. s. ». 
hllla sin ursprungliga mjukhtt och krympa Ickc om 

dt tvättas med LUX. Det är tillverkat särskilt 

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

vävnader och lämnar allting friskt och behagligt. 

LUX säljer endast i paket. ^ 
.A >, -

LU 
SUNLIGHT SÂPTVÂL AB- GÖTEBORG 

rorna i söndagselegans och söndags
humör; till glädje för apor och sälar 
och till kval för rovdjuren med de
ras ytterst fina hörselnerver. Med 
brusande allegro och smältande an
dante beledsagade musiken den aldrig 
vilande erövringskampen mellan 
kvinna och man, som båda buro 
harmlöshetens mask. Kampen var 
het, ty de flesta, vilka sutto där, 
hade blott söndagen, som de kunde 
kalla sin egen dag. Bakom dem låg 
den långa grå arbetsveckan i främ
mande tjänst, och det var blott d ;n 
sjunde dagen, som trollade dem till
baka till människor med eget öde, 
egen vilja. 

Moritz Deideles hade för längese
dan lämnat sin ensliga kaffekopp 
och med smilande hövlighet närmat 
sig det nobla sällskap, för vars skull 
han lämnat sin lilla väninna i Ro
senhof ensam. Det var en äldre her
re, som såg ut att jämnt tugga på 
galla och vars blick nog kunde kom

ma grädden i de otaliga små grädd-
kannorna på hela festplatsen att sur
na, då han såg på dem, och så en 
dam, av obestämd ålder, som lyste 
lik en brokig blomsterrabatt bland 
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Emilie Petterssons 
Broderiaffär 
(Inneh. A. HÄRSTRÖM) 

KUNGSGATAN 45 TELEFON 6831 

Färdiga och ritade arbeten ständigt 
på lager. 

Hemslöjdsarbeten ss. 

möbeltyger, dukar, gardiner, 
kuddar och mattor. 

Den sysslolösa människan liknar 
ett stillastående vatten; hon förskäm 
mes. N. V. de Lantena. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

och därmed alla sådana beklagliga 
överraskningar för män med ett 
förflutet och hustrur sonï äro gifta 
med dem. 

Må lagarna, som äro ämnade att 
omgärda och skydda de värnlösa 
barnen och giva dem deras rätt, 
vara sådana och så praktiseras, att 
de samtidigt lära oss dåraktiga och 
tanklösa människor — män som 
kvinnor — att det, att sätta ett 
mänskligt liv till världen, innebär 
ett ansvar och en förpliktelse, varg 
allvar aldrig kan överskattas. 

En annan svenska. 

Ovanstående angrepp på min arti
kel Fadern, vilket redaktionen av 
Kv. T. välvilligt låtit mig ta del 
utav i och för bemötande, har enbart 
berett mig glädje. Genom hörsagor 
och samtal har det blivit klart, att 
artikeln väckt en fullständig storm 
av protester. Och jag hälsar denna 
storm välkommen! Jag skulle en
dast önska att den kunde växa sig 
starkare och starkare. Ty den bär 
dock på sina vingar en ny och efter
längtad tidens ton, som en gång 
skall bliva framtidens: protestropet 
från kvinnor, som börja att känna en 
vaknande varm solidaritet med var
andra och varandras öden. 

Jag har icke den äran att känna 
En annan svensk kvinna och hon 
icke mig, men om så vore fallet 
skulle vi säkerligen ha förutsättnin
gar att fullt ut förstå varandra. 

Icke dessmindre ha vi nu råkat i 
tvist om en ömtålig sak. — Men 

V, 

JCrante 

n 'Ration&ft 
sammansättning och ve
tenskaplig kontroll vid till
verkningen av Tomtens 
Tvättpulver gör detsamma 
till effektivaste tvättmedel. 

PLISSE RING åter MODENY1T. 
Alla bredder och veck plisseras hos 
ESTER TORNBERG. Rit- & Hand-
arbetsaffär. Hvitfeldtsplatsen. Bu
tik 4. Tel. 15235. 

WLtV* 

Bertha Anderson 
Korsgatan 15 = Göteborg 

- Telefon 5122 — 

Vackra färgäkta Tvättyger. 
Bomullsflanellen Ylle-J^läd-
ningstyger, Gardiner, sol- och 
tvättäkta. Möbeltyger, konst-
vävda och tryckta. Borddukar 
i linne och bomull. Sängtäcken 
Tricotvaror, J(eformliv, 
Snörliv, Strumpor, Yllekof
tor. Broderier. Blekta och 
oblekta Vävnader av bästa 
fabrikat. Vaddtäcken• Prima 

Ylle-stickgarner. 

S p o r t k o s t y m e n  

RECORD 
Ljusgrå spräcklig 

homespun 

år 5 6 7 8 9 

Kr. 18:- 19:- 20:- 20:- 21:-

år 10 11 12 13 14 

• loF Asklunds 
B r ö d  
Det Mr bäst 

Kr. 21:- 22:- 23:- 24:- 25:-

F i  s k t o r g e t ,  
Te l  .  1 3 8 6 5  -  1 0 9 2  -  3 0 7 2  

T e l . - a d r . :  " B E R L I N S "  

VÅR IDEALBÄDD 
(för utställningen) 

1 Säng (allafrg) 
1 Krollsplmtmadrass 
1 Snedkudde, 1 Dunkudde 
1 Satintäcke (dubbelsid.) 
1 par Lakan, 1 Örngott 
1 Överkast 

Allt av prima kvalité. 

a/B Carl Johnsson 
v Kungstorget 2. j 
niM—IMBI 

varom tvista vi egentligen? När En 
annan svensk kvinna yttrar sin för
våning över att medkänslan alltid 
ägnas mannen, medan alla äro be
redda att kasta sten på kvinnan, så 
svarar jag att detta utan avbrott för
vånat och upprört mig i över 20 år. 
Ingen kan heller klarare än jag in
se, att det är mot bakgrunden av de 
oerhördaste lidanden och orättvisor 
för och gentemot kvinnan, som den
na lag småningom kommit fram, vil
ken numera står beredd att vid ett 
felsteg skifta skuld och ansvar lika 
mellan de kvinnliga och manliga par
terna. Orättvisorna äro t. o. m. så 
många och så hårda och ha opåtait 
fortsatt under så långa tider, att det 
ju strängt taget icke borde röra oss 
kvinnor så djupt, om männen nu ge
nom den nya lagen skulle få e:i 
skarp vedergällning. 

Men låtom oss icke tillämpa frans
männens logik! Därför att tyskarna 
voro nedriga 1871 skola nu frans
männen svara med samma språk 
1923. På detta sätt blir ju aldrig 
någon ända på orättvisorna. 

En lag får dock icke verka slump ! 
När en dom fälles måste den vara 
sådan att den till sina allra yttersta 
konsekvenser lämnar fulla garantier 

för att den icke fallit på en oskyl 
dig. Och hur skall något sådant va
ra möjligt i tvetydiga fall! Jag 
spår att framtiden skall framföda 
exempel som • göra en revision av la
gen i denna punkt nödvändig. 

Slutligen var det åtalsbefogenhe
ten. Varför frågar En annan svensk 
kvinna, skulle icke modern ha rätt 
att fordra mannens bistånd, sedan 
hon själv i tio år dragit försorg om 
barnet? — Därför, svarar jag, att 
en man, som under tio år ej hört 
något av en ungdomsförbindelse, kan 
ha skäl att tro, antingen att intet 
barn finnes, att det dött eller att 
kvinnan gift sig och sålunda funnit 
ett hem för sig och sitt barn. Un
der sådana förhållanden är det na-
turligtf om han anser sig fri och in
rättar sitt liv därefter. 

Detta är vad jag i ett par detaljer 
haft att anföra. Kritiken riktar sig 
uteslutande mot detaljerna, är intet 
försvar för männen, ännu mindre ett 
angrepp på kvinnorna. Och det 
gläder mig att de, som uppfattat 
mitt inlägg så, härmed givit mig ett 
tillfälle att närmare klargöra min 
ståndpunkt i frågan. 

En svensk kvinna. 

KOL VED 
COKES 

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

(VENSSON5 

,cK6BRÖDs 

rfwie* 
' **»• G HJO«* 
ORK** 

Prima Husliallskol. 
CokBS. inlracitknl & Ved 

till dagens lägsta noteringar. 

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

m 

Gramdu p-wi.Tvâl^'uer 
57 Kungsgatan GÖTHBqr̂ '̂8'' 

-=r 

woco 
WOCO-spisen tillgodo
gör 80 % av bränslevär
det samt fördelar vär
men lika i alla rummen, 
f Varmt bad- och disk

vatten alltid färd.igt 
cch lägenheten alltid 

Lvarm under vintern. _ 

Bästa ekonomi är en I 
WOCO - spisanläggning. 
Woco-spisen finnes att | 
tillgå i 8 storlekar för I 

j 2 till 14 rums lägenheter r 
Vi leverera hela anlägg-1 
ningar eller evt. all ma-1 

-t^-terial till lägsta priser. J 

WOCO-värmeledning är 
billigast, varaktigast, 
lättast att sköta och gi
ver mer värme, men för-

, brukar mindre bränsle 
! än andra våningsvär-
I meledningar. Referen-

o. intyg på begäran. 

Sänd oss en skiss eller! 
ritning och vi giva Edeij 
kostnadsfritt förslag, i 

Då order ingått även! 
•j^piiitmonteringsritning. 

Värmeledningsfir
man WOCO, Borås.' 

Miss Florence Allen i staten Ohio 
är den första kvinna, som blivit kal
lad att bekläda en domarebefattning 
i Förenta staterna. Bredvid sina ju-

Barnvagnar 

största urval. 

Lägsta 
priser. 

a
B Carl Johnsson 

Kungstorget 2. 

ridiska studier och sin verksamhet 
som jurist har hon funnit tid för om
fattande sociala intressen, varjämte 
hon med iver deltagit i kvinnorörel
sen. 

» 

Av sparsamhetsskäl ämnade man 
indraga de kvinnliga poliserna i Lon
don, men detta projekt mötte ett så 
starkt motstånd från olika kvinno
föreningar, att det fick förfalla. Lon
donpolisen räknar tjugu kvinnliga 
polismän, dels konstaplar, dels funk
tionärer av högre grad. De sortera 
närmast under en kvinnlig inspektör 
samt intaga alldeles samma ställning 
som de manliga funktionärerna och 
uppbära lika hög lön. 

Engelska underhuset har i andra 
läsningen antagit förslaget om lik
ställighet mellan man och kvinna i 
fråga om skilsmässa. Hittills har 
det varit så att mannen fått skils
mässa, om hustrun varit otrogen, 
men hon endast om mannen utom 
otrohet gjort sig skyldig även till 
svår och upprepad misshandel eller 
otroheten varit förenad med straff
bart sedlighetsbrott. 

Skönhet och fägring 
ha ofta en större makt än 
rikedom, säger Aristoteles 

Vid ständigt bruk giver den väldoftan
de YVY-tvålen en frisk och fraich anlets-
hy, framkallar ett lätt rosenskimmer i 
den vita, skära huden och gör densamma 
elastisk, mjuk, klar och ungdomlig. 

Använd därför dagligen YVY-tvål! 
Säljes i varje välsorterad affär från 

Ystad till Haparanda. 

Aktiebolaget YUY Fabriken, Ystad. 

Vårda håret! 
om det är sjukt eller friskt 

ZIWERT'Z Extra» « 

Hovleverantör affarer samt Ù1 
s. 

Omplanterin^ 
Krukväxter 

Låg kostnadsberäkning TVaiH 
ningar jämte krukor i nil 
tillhandhållas. 1 alla di®eilsi„ 

FLORALAGRET, 4:e Lå 

Telefon 43070. 1 

har öppnat filial i Göteborg i f. d. Dick-
sonska palatset, Parkgatan 2. Hushålls
skolan är förenad med 1 kl. matsalar och 
festvåning. Elever, abonnenter, tillfälliga 
spisgäster samt beställningar å middagar, 
supéer, bröllop m. m. mottagas tacksamt. 

Vördsammast 

Fru HANNA LINDMARK. 

JLllt fler husmödrar 
hava insett hur verkligt ekonomiskt och 
gott Bergmans Enkas Orahams-Spisbröd 
ställer sig i bruket. Säljes i väls. spec, 
affär i Göteborg. Telefon 10837—40928 

En järnvägskupé. En dam slum
rar i ett hörn. Två herrar samtala 
lågt. 

— Nå, viskar den ene, vad gjorde 
du med Gloria Sand till sist? 

— Ja, vet du, jag fann henne be
svärlig och obehövlig och till sist 
lät jag henne drunkna. Det gick 
behändigt och verkade fullt natur
ligt. 

Den slumrande damen drar oför-
märkt i nödbromsen, och när konduk
tören störtar in utropar hon med 
skälvande stämma: — Häkta den 
där! Han har mördat en stackars 
kvinna! Han berättade det nyss för 
den andre boven. 

Den utpekade: — Jag är förfat
tare och talade om en roman som jag 
håller på att skriva! 

vnocZesyza 
<j/ÖF*s/cZ <r~—> ^ 

•SO Joo^a ^a/vn ç̂àf jÇ) 

BREVLÅDA. 
jd. Det gläder oss! 

"S. W." Varför vi icke ä0„„ 
denna författarinna någon uppmärk 
samhet? Litet för mycket boudo,r 
för oss! 

G. H. , L. J. . Ni återfinm 

edra synpunkter i en av artiklarna 
i föreliggande häfte. 

"L. B.-G.". Överdrift? Nejds! 
Yi skola återkomma med siffror, i 
för vilka ni kommer att få frossky 
ningar. 

Mödan i minnet lever som möda ej 
mer, lever som vunnen triumf. 

B. E. Malmström. 

En god lön tungt arbet lättar. 

G. Stjernhjelm. 

—  S Ö M N A D  " W  
emottages av blusar klädningar och kioiar. 
A ven egna tyger sys. 

Obs! Nedsatta priser. 

0. F. Hultbergs Blusaffär 
Husargatan 40 

Varför plägas med dåligt kaffe då N; 
kan fä Swalanders kaffe! Butiker: Kungs ! 
Korsg. 13, Bazar Alliance' Prova redan 
dag ! Säljes endast i egna butiker. 

UNDERBARA 

alla bord och stolar. Klokast var 
att hålla sig på avstånd, om man 
ville bibehålla den angenäma intryc
ket, ty dels hängde hennes rödgrede-
lina sidencape över två icke helt 
symetriska axlar — ett fel, som en 
vit hermelinskrage med svarta svans
spetsar framhävde i stället för att 
dölja — dels var ansiktet, som blic
kade fram under en hatt med massor 
av gullvivor och aurikler, en trogen 
kopia av pappans gallansikte. 

Men tvekan fanns icke i Moritz 
Deideles ordbok. Han nästan rulla
de sig i stoftet för bankiren Idstein, 
som han sett på kontoret hos sin 
egen chef, och hälsade med samma 
underdånighet på hans dotter Klara, 
satte sig på huldrik inbjudan mitt 
emot dem och konverserade med smak 
och känsla om solljusets skönhet och 
bladens underbara grönska. Därvid 
insinuerade han skickligt nog, att an
blicken av hans vis-à-vis var honom 
en större fröjd än både sol och som-
margrönt, ja, till och med uppvägde 
alla trädgårdens babianer och hye
nor. Han tog sig bra ut med sia 
smärta figur, sin böjda näsa, sina 
ovanligt kloka ögon, och det djup-

HAVRE-MUST 
0 Har Ni försökt det? 

För ALDRINQAR, VUXNA OCH BARN. 

svarta krusiga håret . Han såg nä
stan förnäm ut i sin fina bonjour 
och Ernas smakfulla halsduk. Där 
fanns ingenting, som påminde om 
gamle Moses Deideles. Damen i 
hermelinskrage var icke blind för 
dessa företräden. Ett par av gall-
vecken kring hennes munvinklar 
glättade ut sig, och när hon svarade 
honom, var det i en ton, som om hon 
rentav kunde vara i stånd att förlåta 
människorna runt omkring, att de 
kunde våga ha roligt. 

På restaurantterrassen vid det bor
det. där Lisa Lippert satt, underhöll 
Emanuel Meyer med roliga historier 
och livliga gester hela sällskapet. Re
sanden hos Sommer & Müller såg 
som en matematisk rebus av idel 
cirklar. Huvud, kinder, ögon, ax
lar. armbågar, allt var mjukt avrun
dat. T. o. m. näsan vackert skär. 
viskade om att ägaren icke föraktade 
druvans safter. Han hade pincené-
er med fönsterglas, emedan han an
såg sig mer distinguerad med näs
klämman, och han hade manér som 
en världsprovryttare i sidenbran
schen. Då han ansåg det höra till sitt 
yrke att roa sina kunder, så hade han 

lagt in ett kolossalt förråd av vitsar, 
anekdoter och skämthistorier, och 
packade ur dem efter behov, samt 
serverade dem. med saftiga kompli
manger när auditoriet inneslöt fe
minina element. Han levde i en at
mosfär av dåliga vitsar, munvighet 
och snarfyndighet, i att överlista 
konkuerrenter; i grunden en besked
lig karl, som blott hade ett intresse: 
sina affärer, och som aldrig blev 
stött — så länge man skrattade åt 
hans dumm kvickheter. Lisa Lip
pert fann det icke lätt att prata med 
honom. Hon var för ung, full av 
stoia planer och förhoppningar, käm
pade med händer och fötter, med 
\ arje nerv spänd, att komma upp, 
att höja sig över den omgivning, där 
hon \ ar född, och som hon hatade, 
och var utan känsla för humor. I 
hennes själs tragiska allvar kostade 
det henne en övervinnelse att le åt 
ilcyers historier, som kommo hennes 
kamrat och dennas vän, en kassör, 
att nästan explodera av skratt. Men 
huru fjärran hon än kände sig stå 
från honom, så tvingade hon sig 
dock att närma sig till honom. I 
honom såg hon en stege, den ende, 

som förde uppåt från hennes djup 
till höjden, dit hon strävade. Och 
så smålog hon mot honom bakom sitt 
vita flor. Det gav åt hennes, av 
butiksluften bleka ansikte, den per-
lemofärg, vilken Emanuel Meyer 
kallade "kolossalt förnäm" och stor
ligen beundrade. Över huvud taget 
hade han nog på sina resor mött 
många både stiliga och vackra för-
säljerskor och direktricer, skönare än 
Lisa Lippert, men hos henne fanns 
en stil, en förnämhet, som ingen an
nan nådde. Han kände sig nästan 
förälskad i henne. Och då nu solen 
dalade, och musikanterna packade in 
sina instrument, bjöd han henne på 
supé i en elegant restaurant i staden. 
Men Lisa var pa sin vakt, hon fann 
det klokare gentemot en man med 
Emanuel Meyers erfarenheter att vi
sa sig tillbakadragen. Hon avböjde 
hövligt inbjudningen. Hennes mor 
väntade henne hem till kvällsvard 
och hennes mor var sträng! vil
ket \ ar ett oerhört förtal om mor 
Lippert, som var absolut fördoms
fri i bedömandet av de sätt, på vilka 
hennes döttrar gjorde sin lycka 
så länge det blev lycka! 

Meyer lät emellertid icke beröva 
sig nöjet att ledsaga henne ett stycke 
på vägen hem. Och medan de sådär 
langsamt flanerade sida vid sida ge
nom stadens gator, där gaslyktornas 
sken kämpade mot de försvinnande 
resterna av dagsljuset blev också 
Meyer allvarsam. Mellan ett par 
skrattretande roligheter, lät han 
framskimra sin avsikt att inom icke 
allt för lång tid öppna egen affär, 
något alldeles apart, en specialitet 
att tillverka damkostymer efter eg
na mönster. Det var något, som in
te vem som helst kunde, — med ett 
ord en affär utan konkurrens. Vad 
sade (röken Lippert om den saken? 

I1 röken Lippert fann idén beund
ransvärd; herr Meyer hade alltid ori
ginella idéer. 

'Ser ni, fröken Lippert, i en så
dan affär som min, beror det hela 
på damen, — förresten i hela värl
den beroro det hela på damen! haha! 
saken är välbekant, haha! Men i 
min affär är absolut det viktigaste, 
att jag fåt fatt i den riktiga damen. 

(Forts i nästa n:r.) 
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Utlandskrönika 
i sammandrag 

Den gångna veckan har känne
tecknats av ett ivrigt ryktessmideri 
om förestående "fredsunderhandlin
gar" mellan Tyskland och Frankri
ke, med den förstnämnda makten 
som inledare. De talrika pressmed
delandena härom hava -emellertid 
alla dementerats. När detta skri-
ves, är frågan fortfarande svävande. 

Vad man vet är ungefär detta: 
Iranska regeringen tillåter ingen 
medling i striden med Tyskland, utan 
kräver en fullständig tysk underkas
telse med ett direkt till Frankrike 
ingivet acceptabelt förslag till upp
görelse. Skadeståndsfrågans lösning 
är. framhålles det nu, emellertid icke 
tillräckligt skäl för en fransk utrym
ning av Ruhr och övriga nybesatta 
tyska områden, utan det måste även 
förefinnas absoluta garantier för 
I rankrikes framtida nationella sä
kerhet — ett mycket omfattande och 
för ockupationens irpprätthållande 
synnerligen välfunnet villkor! 

Att den franska regeringen inner
ligt önskar en snabb "fred" efter des-
Sa riktlinjer är tydligt. Denna fred 
skulle visserligen icke tillföra Frank
rike någon "gloire", vilken frans
männen enligt en gammal myt sko-

® ha en viss faiblesse för, men den 
® ulle betyda en ny triumf över arv-
1 enden, rikligt flödande skade-

ståndsbetalningar och allmän natio-
nell belåtenhet. 

ven de övriga europeiska enten-
na önska ett fredsslut, vis-

;.er ^en något mindre förkrossande 
• n xad Frankrike tillärnar, men 
-3 a så hårt pressande för Tysk-

uppe, att fortleva för att kunna ar
beta av den svindlande stora skuld, 
vari det häftar till ententemakterna 
och -för att vara-en stor marknad, där 
dessa makter kunna göra goda affärs
förtjänster. Vilken utmärkt speku
lation ! 

Detta är vad enteilten önskar och 
hoppas. 

Och vad fruktar den? Ett fort
satt tyskt passivt motstånd och ,än
nu mer, en tysk folkresning. 

Ruhräventyret vållar den franska 
regeringen redan nu oerhörda be
kymmer, vilka måste stegras efter 
han-d som tiden går, besättningskost
naderna göra allt djupare hål i stats
kassan och det till missnöje benägna 
franska folket undanhålles de utlo
vade -stora vinsterna. 

De engelska tidningarna klaga 
överljutt över Ruhrockupationens, 
den tyska depressionens skadliga in
verkan på Englands affärsliv, och 
det gick som en stöt genom hela en
gelska pressen, när de blodiga hän
delserna i Buer utspelades. "Europa 
är förlorat, om -det kommer till ett 
nytt krig". 

Om Tyskland hos sina motstån
dare kunde vänta verklig fred-sbenä-
genhet, en uppriktig önskan om sam
förstånd, skulle d-et givetvis med iver 
söka en uppgörelse, men när det nu 
vet, att en ny fred betyder endast 
fortsatt slaveri och samma förtryck 
och elände, som det prövat på under 
de gångna fredsåren, har det sanner
ligen ingen anledning att känna för
handlingslängtan. 

Möjligt är dock, att tyska regerin
gen framlägger ett fredsförslag, min
dre i hopp om en uppgörelse med 
Frankrike och övriga ententemakter 
än f-ör att visa det egna folket hur 
oförsonlig, hur rovlysten fienden är. 
Sedan kommer frågan hur den tyska 
nationen ställer sig i valet mellan att 
blint uppfylla ententemakternas 
önskningar, i vilka den måste se sin 
egen undergång, eller att lata det 
bliv-a verklighet, som dessa makter 
frukta, och i vilket Tysklands enda 
möjlighet till räddning synes ligga, 
nämligen fortsatt passivt motstånd 
och i nödfall en desperat väpnad res

ning. 

Ett faktum, som man har att räk
na med, är, att den tyska viljan till 
motstånd växer. Högertidningarna 
förorda numera öppet kriget. Inom 
det politiska livet försiggår en all
män rättning åt höger till. Repub
likens aktier äro i sjunkande. 

Tidens ungdom. 
Ett memento. 

^makten 

Wd som möjligt. Icke på något en-
y , åll tala medlidandet, barmhär-

kä m än ni skokär 1 ek en, rätts-

ten^ an U^an överaHt kallsinnighe-
att 'IT ^en s^aSne fienden, lusten 
nade »n^ra ^ollom- Vinningslyst-
tankD ^'eS ^ schack endast av om-
lanf]

en °m den egna fördelen. Tysk

set L-6 
1""01TI's^a sammanbrott, vil 

^ndswJ0! betyda uteblivna skade 
den V "mgar 0°h förlusten av 
affärsl' E ^'r ^nSlands och Italiens 
den 1V oS!l riktiga tyska markna-

skali maSte förhindras. Tyskland 
möjlighet att hålla sig 

Ungdomen är en nations vackraste 
prydnad. 

Att den generation, soon går, satt 
in i världen en sund och frisk av
komma, som i nästa led med ny 
energi, nya krafter och i många fall 
bättre förutsättningar skall fortsätta 
sina fäders verk — däri ligger hela 
utvecklingens hemlighet, med denna 
framtidsutsikt bära generationerna 
hoppfullt livets börda. 

Det finns en sådan kraftfull, skön 
och ädel ungdom också i vår tid. Men 
den har icke sin plats där den skulle 
hava den — i främsta ledet. Undan
trängd, nedtystad av andra tidens 
krafter och toner får den — åtmin
stone skenbart och än så länge —-
sin tillvaro i den frambrytande ge
nerationens andra led. 

I det första står en annan ungdom, 
med andra och helt nya drag, en 
märklig och enastående tidstyp. Det 
är krigsungdomen. 

Kanske ingen tid så långt histo
rien kan överskådas haft att upp
visa dess motstycke. Fostrad, mog
nad, färdig att träda ut i livet under 
de abnorma senaste åtta åren har den 
från början fått en fövänd uppfatt
ning av världen och sig själv. Bland 
all-a de olyckor guldvågen under kri
get -drog över vårt land var icke den 
minsta ungdomens förvildning. 

Må vi söka föreställa oss vilken 
underlig bild av kampen för tillvaron 
de ujnga skulle få, som under krigs
åren trädde ut- i samhället, för att 
utan ansträngningar, utan kunska
per, utan plan och mången gång utan 
ett enda hederligt dagsverke skära 
guld med täljknivar. Över deras 
huvuden rägnade gulaschtidens lätt-
förvärvade guld — detta guld som 
rullade överallt, i affärslivet, på re
staurationer, i hemmen och fortsatte 
att rulla på våra gator och ut över 
hela landet. 

Det blev gräsgott om pängar och 
ont om arbetskraft. På bondgårdar, 
i fiskarstugor, i arbetarehemmen satt 
den vuxna ungdomen overksam. Man 
hade råd att ha sina barn hemma! 

Och de som voro med — vilken 
osann bild av livet fingo de ej. Klä-

I London utarbetar f. n. en enten-
tekonferens svaret till den turkiska 
regeringen pa dess nya fredsförslag. 
De turkiska fordringarna komma en
ligt förljudande att godkännas. Efter 
världskriget var Turkiet krossat, 
uppdelat i intressesfärer mellan en
tentemakterna, ett byte som man i 
lugn och ro tänkte tillgodogöra sig, 
och nu en stormakt, som bjuder hela 

ententen spetsen! 

Från Ryssland meddelas, att Le
nin är hopplöst sjuk. Skall sovjet
republiken överleva hans bortgång.-' 
Man har redan utsett ett triumvirat 
som vid hans död skall övertaga 
makten, men frågan är, om dessa 
män skola lyckas finna stöd hos kom-
munistskarorna, eller om andia pre 

der, föda, nöjen strömmade med pän-
garna ymnigt över deras första stjg 
ute i världen. 

När så det stora ekonomiska bak
slaget kom — vad blev följden? — 
Svaret ligger i det skådespel som 
upprullas å våra gator kväll- och 
nattetid. Där återfinna vi en större 
del av den krigsungdom, som flyk
tat undan ett ärligt arbete, som al
drig disciplinerats till att lära och 
fullfölja något helt. Där fortsät
ter den det nöjesliv i sus och dus, som 
den onda tiden plötsligt avbröt. Den
na ungdom har aldrig lärt att syss
lolöshet är en last och ohöviskhet en 
skam. Vilka 1-ater, vilket språk hos 
dessa knappt mer än halvvuxna flic 
kor och ännu icke manbara ynglin
gar! Såsom djur vandra de omkring 
varandra, blottande sina avsikter med 
en ohöljdhet, -som förskräcker. 

Man varken kan eller vill rulla 
upp ridån fullständigt. Man frågar 
sig i-stället: Varifrån rekryteras des 
sa massor av ungdomar, som driva 
kring på gatorna kväll- o. nattetid? 
Var och hur leva och bo de, varmed 
kläda och livnära de sig, då de icke 
fullgöra ett dagligt arbete? —- Vilka 
föräldrar släppa till sina barn på 
detta sätt — och veta de ens att de 
göra det? — Och om slutligen a-llt 
annat sover, hur kan samhället sova 
tryggt med medvetandet att natt 
efter natt hundra ja kanske tusentals 
ungdomar i sin bästa livskraft van
dra fåfänga och till skräck för sin 
omgivning på den uppenbara las

tens väg. 
Ar d-et verkligen nödvändigt att 

tolerera detta? Kan icke samhället 
organisera ett arbete för alla dessa 
sysslolöisia unga flickor och gossar — 
myndigt gripa in i deras liv, medan 
tid är? De ha dock nätt och jämnt 
begynt tillvaron på egen hand, och 
vi få icke glömma, att de gjort det 
under en i allo abnorm tid, som även 
den bär sin stora skuld till att de 
kommit på sned och spårat ur redan 
i början av livet. 

I—e H—r. 

VilKen är gentle
mannens Kvinn

liga motsva
righet? 

något förslag att komma med? In
sänd då Edra funderingar till redak
tionen —- måhända kan ur en av d-em 
just det ord springa fram, som skall 
rikta vår ordbok med ett nytt och 
välbehövligt bidrag till det speciellt 
kvinnliga ordförråd varpå vårt språk 
ännu är så fattigt. 

Louise Bergh. 

tendenter 
stridig. 

skola göra dem makten 

Polen, Frankrikes med så stor öm
het omhuldade skyddsling, har åter 
gynnats av ambassadörkonferensen 
och tilldelats det tidigare av polska 
trupper med våld annekterade Öst-
galizien. Sovjetryssland, Lithauen 
och Ukraina hava protesterat mot be
slutet. Krigiska förvecklingar äro 
icke uteslutna, säges det. 

Kvinnopressen. 

Den kända danska kvinnopublika
tionen "Tidens Kvinder", som fun
nits till i fyra år, framträder vid in

gången i sitt just nu påbörjade femte 
levnadsår i en ny, ännu ståtligare ge
stalt. Formatet är större, sidan talet 
ökat, utstyrseln mycket vacker och 
innehållet, som alltid, gott och vär
defullt. 

Den gamla "Tidens Kvinder 
sysslade företrädesvis med frågoi, 
sammanhörande med kvinnorörelsen. 
Den nya upprätthåller i full, kanske 
ökad utsträckning denna goda tra
dition, men har utvidgat sitt pro
gram och ägnar därjämte sitt in
tresse åt matlagning, moder o. d. 

Tidningens ledare är samma emi
nenta kraft som tidigare nämligen 
redaktör Thora Daugaard. 

Det manliga idealet för en full
ändad personlighet är gentlemannen. 
Något mera än världsman och något 
annat än aristokrat kan han repre
sentera vilk-en klass som helst, men 
är inom denna en slags dignitär, på 
vilken man ej kan taga miste. En 
gentleman begår aldrig ett misstag 
mot etiketten, aldrig en tadelvärd 
handling mot sina medmänniskor, 
komprometterar aldrig vare sig nå
gon annan -eller sig själv och upp
tager av dagens "les on dits" endast 
sådana saker, vilka, såsom Oscar 
Wilde uttrycker det, öppet kunna 
diskuteras vid ett middagsbord. In
tresserad av allt och påverkad av in
tet är gentlemannen bäraren av man
lighetens förnämsta och vackraste 
egenskaper : ridderlighet, behärsk
ning, taktfullhet, mod, skönhetssin
ne och originalitet. 

Märkvärdigt nog äger språket in
gen motsvarighet för ett liknande 
kvinnligt ideal. Beror detta månne 
på att inga differenser här skulle 
finnas, att kvinnorna skulle sakna en 
elit, som i fulländade kvinnliga egen
skaper kunde mäta sig med gentle
mannen? 

Verkligen icke! Vém har ej på 
sin väg i livet träffat dessa kvinnor 
av en högre typ, som oemotståndligt 
imponera på -sin omgivning, vilkas 
h-ela väsen utstråla ett blidhetens och 
godhetens majestät, för vilket allt 
böjer sig? 

Såsom solar i ett planetsystem be
härska de hela familjer, hela släkter 
med sin vilja och sitt hjärta. När 
de le drar sig allt världens bekym
mer tillbaka, när de fatta en-s hand 
står jorden såsom stilla av ro, när 
de gråta falla deras tårar såsom ett 
varmt uppmjukande och fruktsamt 
regn över allas sinnen. 

Det är för litet att kalla dessa 
kvinnor goda, ty de äro mycket mer. 
Med sin ömhet, sin omtanke, sin fina 
urskiljning, sitt mod att offra allt 
ända intill livet för släkten, sitt al 
drig tröttnande intresse för andras 
väl äro de såsom friska, outsinliga 
källsprång på mänsklighetens väg. 
Allt omkring dem livas av dem, tror 
genom dem, handlar, om också omed
vetet, genom deras inspiration. 

Dessa kvinnor ha i sig fulländat 
några av kvinnlighetens förnämsta 
och vackraste egenskaper: godhet, 
storsinne, glättighet, förtröstan på en 
högre makt, sann heroism inför li
vet och dess växlingar. De existera 
och ha existerat i alla tider, men vill 
man nämna dem med ett gemensamt 
namn saknar språket ord. 

Detta är en brist. Säger man om 
en man att han är en gentleman så 
är därmed allt sagt som behöver sä
gas. Man vet vem han är. Men hur 
skall man med ett enda ord kunna 
namnge den höga och fulländade typ 
av kvinna som i denna jämförelse 
åsyftas? 

Undertecknad vet det icke. Kanske 
att någon av Kv. T:s läsarinnor har 

VadTom sade,då 
Marytie ville fara 

till fredskon
gressen. 

Vi återgiva efter den danska pub
likationen "Tidens Kvinder" följan
de referat av ett tal, som en hol
ländsk bondhustru höll vid den 
kvinnliga fredskongressen i Haag. 
Det är något trohjärtat gott och 
kvinnosolidariskt över det lilla anfö
randet, som våra läsarinnor helt sä
kert skola uppskatta. 

"Kanhända bli ni en smula förvå
nade över att se mig här, mig en en
kel bondhustru. — Vad kan hon väl 
vilja, tänka ni nog. 

Så snart jag fick höra, att ni 
skulle komma hit för att tillsam
mans med Hollands kvinnor få dem 
att handla, som har makten, och 
frälsa världen från det allmänna 
sammanbrott som man har bragt den 
till, då beslöt jag resa till Haag för 
att bringa er en hjärtlig välkomst
hälsning från alla de holländska 
bondkvinnorna. 

Nu då jag står här mitt ibland 
er, förstår jag knappast hur jag ha
de mod att komma hit —- innerst 
inne darrar jag som ett asplöv — 
ty all engelska jag ka-n är den smula, 
som hänger kvar -sedan jag i somras 
var i London och gjorde ost på en 
utställning. Men jag måste säga er, 
hur mycket jag beundrar er för att 
ni trotsat allt besvär och över hav 
ch gränser rest hit- mitt i vintern. 

Men om ni haft svårt att komma hit, 
så har jag haft det i ännu högre 
grad, ty jag har nämligen en man, 
skall ni veta! Och han är inte all
tid en förlustelse. Vilken äktaman 
är väl det? 

Aktamännen äro de samma över 
hela världen, och åtskilliga av dem 
har litet svårt att lära sig den läxan 
att "Det kvinnan vill, det vill Gud". 
Och min Tom satte sig riktigt på 
tvären. Då jag talade om, att jag 
ämnade mig h-it, kommo vi ordentligt 
ihop oss. — "Om jag hade blivit 
tokig? Vad jag hade här att göra? 
Om jag trodde att de fina damerna 
tyckte om att jag blandade mig i 
deras affärer. Och hur skulle jag 
kunna göra mig förstådd? För res
ten kunde vi kvinnor gladeligen över
lämna världsfreden till den präktige 
Lloyd George och hans gelikar." 

Nu är jag inte född i går, så jag 
lät honom hållas. Och han mätte 
mig skäppan full. När han slutligen 
kom till punkt, sade jag: "Sluta nu 
upp med att prata- dumheter. Du 
kan taga skada av det och det tjänar 
rakt ingenting till. Du kan inte hin-
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