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

S ä n d  E d e r  

T V Ä T T  
till 

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

Om alla människor voro rättvisa, 
behövde ingen vara tapper. 

Agesilaus II. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

ström av mörkhyade små magra pol
skor eller breda afrikanskor, hotel
lens arbetshjälp till 50 dollars i mår 
nåden. 

Är detta framtiden, är den icke en
bart lycklig! 

En stor och verklig hjälp har 
Amerikas husmor i den så utomor
dentligt utvecklade konservindustri
en. Där finnes väl knappast något 
slag av födoämne som den icke till
godoser. Priserna äro ej sällan lägre 
än det färska inköpets, när därtill 
lägges friheten från avskräde och 
kokningen. 

Den största av all hjälp till att re
da sig med ett hushålls uppgifter, 
vare sig med eller utan tjänarinna, 
eller tillfällig hjälp, vore nog lik
visst, om varje ung kvinna som hop
pas bliva gift, toge plats som verk
lig tjänarinna för några månader 
eller tills hon kunde göra allting väl 
som måste göras. Hon skulle sedan 
förstå sin tjänarinna bättre, och för-
stode hon henne, bleve där aldrig så 
många slitningar i denna alltför gam
la fråga. Såsom varande en kvinna, 
ung eller gammal, kan en tjänarinnas 
slutmål icke vara en annans hem. 
Detta måste vara en genomgång där 
hon borde lära och förtjäna så myc
ket som möjligt och rätt är. Och 
husmodern borde hjälpa henne till 
detta, allra först till den svåra kon
sten att styra sig själv för att kunna 
styra andra. Hon måste vara lika 
rädd om sin tjänarinnas tid, hälsa 
och ekonomi som om sin egen. Hon 
måste vara hennes äldre, kunnigare 
syster. Som en sådan behöver hon 
icke vara rädd för att icke få arbe
tet gjort eller väl gjort. Icke med 
sårande ord, icke • med klander och 

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 

M  E D D E  L A N D E .  
firma kcirnagasine£ har undertecknad öppnat en väl

sorterad irikàaffâr i faisei n:r i? zff vid CI/ifttoriagaîan hörnel 
av ar k gai an. 'fffllfid bemödande mig om afl iiUfianda/iåfia 
förstklassiga varor fill Zâçsïa priser, rekommenderar Jag mig i 
allmänhetens henägna hdgkomsl vid hehov av adla såväl finare 
som enklare Irikânaror. 

örds ami 

^rifiârnaçasmeî 

telefon 3973. Cllmén 

S.T 

Undertecknad har öppnat förstklassig 

M O D E S A L O N »  
å Östra Hamngatan 39, 

2:dra vän. (samma hus som Dohm's) 
Vördsammast 

S I G N E  C O N N É E .  
Förutvarande Direktrice hos A.-B. Axel Gillblad & Co. 

Ung elementarbildad flicka 
utexaminerad från Fröbelinstitutet, kunnig i Tyska, Engelska och Franska samt 
korrespondens, kunnig i stenografi och maskinskrivning, söker härmed anställning 
som guvernant eller på bank eller kontor. Fina referenser finnes. Svar till 
"Arbetsam U. E.". H. T:s annonskontor, Göteborg. 

Gallsten! 
Det här är ingen läkareartikel utan 

lekmannavisdom. 
För endast några dagar sedan lä

stes i "Hygienisk Revy", att gall
stenar äro olösliga, lekmannaerfaren-
heten försäkrar, att de hunna upplö
sas, försvinna och den gallstenssjuke 
bli fullständigt frisk. 

Gallsten framkallar en särskilt 
svår kolik, ja, en av de intensivaste 
och vedervärdigaste plågor en stac
kars människa kan hemsökas av. 

De första anfallen gå vanligen 
tämligen oförmärkt förbi, men så en 
vacker dag kominer seriens ordentli
ga anfall nr 1. Vanligen plötsligt, 
uta-n förebud. Det kännes som en li
ten, men infernalisk olycka under 
bröstkorgen åt höger, i levertrakten. 
Den stegras, växer, förvärras, breder 
ut sig åt maggropen — en plåga som 
i intensitet och smärta övergår all 
beskrivning. Kallsvetten bryter fram 
och man säger tyst till sig själv: 
Detta han icke överlevas! Ökas 

denna plåga en enda grad så förgås 

jag!" — Den ökas hundra grader och 
man lever! 

Man har krupit till sängs och lig
ger där halft döende. Den efter-
telefonerade läkaren träder brådskan
de in och frågar: "Hur är det?!" — 
"Jo, tack", svarar man överraskad, 
förvirrad, generad och saligt glad, 
jag mår så förfärligt bra!" 

Och man gör det! Man känner sig 
som i paradiset, smärtfri, räddad, 
lycklig, tacksam ända till tårar. Gall-

hårdhet ledes någon till kärlek för 
ett främmande hem. Icke heller med 
likgiltig och trött slapphet. En le
vande känsla av varje hems storhet 
i det lilla, en känsla av att bygga 
upp en helgedom, borde vara dean 
båda gemensam. 

Chicago i mars 1923. 

stenen, som rymt från gallblåsan, 
har passerat gallgången ut i tarmen 
och är ej längre att räkna med. 

Men han har tjogtals, kanske hun
dratals kamrater kvar i gallblåsan. 
Vilken dag, vilken stund som hälst 
kan en av dem sätta sig i rörelse för 
att vandra ut i gallgången — och 
tortyren är där igen ! 

Allt detta säger läkaren. Boteme
del? Nej, det' finns inget. En kur 
i Karlsbad är av nytta. I värsta fall 
har man operation att tillgripa. Och 
det finns ju smärtstillande medel, 
som i någon mån kunna lindra plå
gorna. 

Han skriver ut fem gånger fem 
morfiinpiller till att börja med. 

Tjugufem sådana anfall påtänkta 
till att börja med! Håret reser sig 
på ens huvud. Det är otänkbart, 
omöjligt! Men det är varken det ena 
eller det andra. De komma, somli
ga lättare, andra tiodubbelt svårare, 
med allt kortare mellantider, och man 
skälver från huvud till fot vid varje 
aning av oro från det håll, från vil
ket lidandet utgår. 

Men se, omvärlden har hört Mas 
om ens iråkade olyckliga belägenhet, 
och från östan och västan sända del
tagande f. d. gallstenspatienter re
cept på ett "absolut säk«rt" boteme
del. Och det är absolut säkert. En 
del kryddor i konjak, men det är 
onödigt att laga till medicinen själv, 
den finns på apoteket och kallas rätt 
och slätt gallstensdroppar. 

Hur stor dosis skall man ta? Tju-

Bertha Anderson 
Korsgatan 15 = Göteborg 

— Telefon 5122 — 

Vackra färgähta Tvättyger. 
Bomullsflaneller, 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. 

KOL VED 

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

Vävstolen ü Spinnrocken 
till heders igen. 

Köpes bäst i 

Göteborgs Slöjdmagasin 
Kyrgogatan 26. 

Barnvagnar 

största urval 

a/B Carl Johnsson 
Kungstorget 2. 

gu droppar väl utrörda i en tesked 
honung tagas på fastande mage en 
halvtimme före frukosten. Kuren 
fortsattes ett år eller ett halvår till. 
Redan efter några veckor märkes 
tydlig förbättring, anfallen bli un
dan för undan svagare, sällsyntare 
och försvinna snart alldeles. Slutli
gen känner man icke heller någon 
tyngd åt gallhållet till. Man är kvitt 
sjukdomen ! 

Men var god observera, att ni, in
nan ni börjar kuren, skall ha klart 
för er, att lidandet verkligen är gall
sten. Det finns ju andra sjukdomar 
än denna, vilka ge sig tillkänna ge
nom svåra magplågor. 

Har läkare konstaterat gallsten, då 

skall ni ta till gallstensdropparna och 
bli en frisk oçh levnadsglad männi
ska igen. 

önskar ni muntlig bekräftelse på 
det här goda budskapet, så ring till 
denna tidningens redaktion 18070 och 
begär att få tala med 

F. d. gallstenspatienten. 

SNAPSHOTS. 
Burfåglar. 

Stadens största varuhus. 
Från tésalongen i översta vånin

gen når musiken i brutna satser hit 
ned i den stora försäljningshallen 
och blandar sig med sorlet från 
strömmen av kunder, som rör sig mel
lan montrer och försäljningsbord, 
stannar, köper, går vidare — 

I den kringskärmade paketutläm-
ningen stå några flickor, helt unga, 
mitt i tonåren, barn ännu. De svar
ta klädningarna framhäva den späda 
väx ten ,  den  b l eka  ans ik t s f ä rgen ,  den 
som hör ihop med övervägande inom-
husvistelse. 

välbefinnande njuta 
rundast d6i som äta av 

Bergmans Enkas, Stockholm Delikata 
brödsorter. Säljes i alla väls. spec, aff 

Göteborg. Telefon 10837—40928. 

Rekommenderas 
Göteborg 

11045. 776 ank. bostaden 

Prima MälMnl. 
Cokes, intracitkoUlBi 

till dagens lägsta noteringar. 

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

Ttrsonäg fry Q ten 
fordrar att ens linne blir ordent
ligt rentvättat. Koka det med 
Tomtens Tvättpulver. Ni kan då 
vara lugn. Det blir fullkomligt 

rent. 

Två av dem stå och viska, under 
det att deras flinka fingrar vant och 
behändigt slå in paketen. 

Viskningen når över glasskärmen, 
som kringgärdar arbetsbordet, och 
träffar mitt öra. Den är helt lätt, 
ja, ljudet är så svagt, att det knap
past kan uppfattas, men det har sam
tidigt en förunderlig skärpa, borrar 
sig som en plåga in i min hjärna 
eller är det kanske i mitt hjärta — 

— Tänk, -säger den ena, det är 
solsken därute! .lag hörde någon 
som sa, att det är tio grader varmt 
i skuggan. Det är våren! Tänk att 
få gå ut och promenera som alla dom 
andra i allén eller i Slottsskogen — 
tror du inte fåglarna sjunga där nu? 
Ou — att få gå med uppknäppt 
kappkrage och känna solen skina på 
sej! 

— Vi leker, att det regnar, svarar 
den andra med beslutsamt allvar. Att 
det är fult väder. Det blåser och är 
sådant där förfärligt iskallt regn — 
vet du, det är riktigt synd om dem, 
som är tvungna att vara ute en så
dan ruskig dag — känner du så 
skönt det är här inne i värmen? 

Den första trutar ut med munnen. 
— Regn och fult väder, ja, det blir 

det nog, men inte förrän till sönda
gen, när vi äro lediga och får gå ut 
och promenera 

Gerda M—r. 

W W  S Ö M N A D  „  
emottages av blusar klädningar och kjolar. 
Även egna tyger sys. 

Obs! Nedsatta priser. 
0. F. Hultbergs Blusaffär 

Husargatan 40. 

Haglund & Svensson 
Kappmagasin. Vallgatan 28. 

NYHETER för Våren inkomna. 

Stilfulla modeller, förstklassigt arbete. 
Konfirmationskappor, billiga priser. 

två barn vid brunnen på Rosenhof, 
Paul Wieprandt och Lisa Lippert. 
För flera år sedan hade baronen ta
git den med sin kamera och sedan 
skänkt henne kortet. Hon rev nu 
sönder det i små, små fragment och 
strödde dem ut i natten. 

I detta ögonblick kom också Sa-
biner-Lotta hem. Hon hade avläm
nat sitt apatiska tiggarbarn hos Pot-
hoffs och kravlade sig nu upp på sitt 
vindsrum. 

Allt hade gått uselt i dag. De 
två sista gamla damerna hon tiggde 
av hade i stället för klingande mynt 
givit henne det vresiga rådet att 
skaffa det sjuka barnet ur den kalla 
kvällsluften så fort som möjligt; och 
en ståtlig ung man, med vilken hon 
sökt att stifta bekantskap, hade av
visat henne ! Mumlande förbannelser 
mot ett orättvist öde, som obarmhär
tigt förföljde olyckliga damer med 
medfödda förnäma- instinkter, som 
förbjödo dem att slå sig fram i livet 
med tarvligt grovt arbete, hade hon 
till slut nått fram till huset med 
blommorna i fönstren. Alla- rullgar
diner voro nedfällda, men i tredje 
våningen tändes ljus, och då såg Sa-

biner-Lotta två skuggbilder, som om
famnades och kysstes. Den kvinnliga 
skuggan var tydligt Lisbeth "Wessel, 
men var den andre hennes man? Sa-
biner-Lotta blev stående och skärpte 
blicken, så att tårarna runno. Och 
när då skuggorna långsamt löste sig 
från varandra igenkände hon tyd
ligt Ernst Wessels yngre bror Ede. 

"Ser man bara på", mumlade Sa-
biner-Lotta, och sköt ännu mer fram 
den hängande underläppen, — "det 
är ju något nytt, ser man bara på!" 

För övrigt såg hela huset ut som 
vore det illuminerat. Nere hos "ba
ronen" blev det också ljust. Han 
hade arbetat i sin täppa hela efter
middagen. Erna Abeking kom ti
digt och höll honom sällskap. Hen
nes far firade söndag med att spela en 
sjangtil "träkarl" i Pothoffs källa
re, som på söndags eftermiddag var 
samlingsplatsen för hederliga spets-
borgare. Vid den tiden på dagen 
hade alla stamgästerna, tiggarföljet, 
händerna fulla på annat håll. Just 
på söndags eftermiddag inhöstade 
det veckans bästa skörd. Baronen 
höll mycket av den allvarliga, tän
kande flickan. 

"Hur kommer det sig", frågade 
han, — "att min lilla tös inte går 
ut-på en så vacker vårdag?" 

"Jag vill hellre stanna här, om jag 
får. Herr baron går ju häller inte 
ut." 

"Jag är en gammal man, och har 
mest glädje av min trädgård. Ung
domen söker andra nöjen." 

Hon skakade på huvudet. "Hjälpa 
till får jag väl inte?" 

Nej, mitt barn. Mina blommor 
sköter jag alltid om ensam." 

Då drog hon fram sitt handarbete. 
Det var ett fint silkesbroderi till en 
plånbok åt Moritz Deideles. Hon 
broderade ivrigt, medan baronen 
iortfor att ordna sina små fröpaket 
för att efter sorgfälligt val så någ
ra av dem i den svarta myllan. 

Herr baron har så mycket be
svär , sade flickan slutligen för att 
bryta tystnaden, som lämnade hen
nes egna tankar för mycket spelrum. 
"Och så kommer det ändå så få 
blommor upp. Här är så mörkt och 
trångt. J-ag skulle bli trött på att 
så och så." 

Han vände huvudet mot henne. 
Det är just det, som är intressant, 

barnet mitt. De ha så litet ljus, de 
stackars plantorna, men tänk vad de 
sträva efter ljuset. Det är under
bart och liksom en gåta, ny varje 
år. Vad månne kommer upp av mi
na frön? Här t. ex. är ett jämmer
ligt litet frö, som man tycker duger 
till rakt ingenting. Men med ny 
kraft bryter det sig måhända ge
nom en hård jordskorpa, övervinner 
varje motstånd, kämpar sig med 
våld uppåt emot ljuset, blir stort 
och starkt. Och därbredvid står 
kanske en synbarligen kraftig och 
präktig liten planta, som vi redan 
i inbillningen se utvecklad och täckt 
med rika blommor, och så plötsligt 
börjar hon tvina, sjunker matt sam
man och förkrympes. Eller ock kom
iner två plantor upp sida vid sida, 
och växa vackert bredvid varandra. 
Men så börjar plötsligt den ena tvil
lingen skjuta på i växten allt för 
hastigt, lämnar den andra- långt 
bakom, och denna, som inte kan 
hålla jämna steg, sjunker trött till 
marken, just lik -människor, vilka 
varit som ett i -en tidigare ungdom o. 
sedan växa från varandra; — ja, 
just lik människorna." 

Da förskräcktes han av under
tryckta snyftningar. Erna hade ka
stat broderiet från sig, och tryckte 
förklädet mot ögonen. 

Liksom människorna" — uppre
pade hon. "Liksom människorna!" 

Barnet mitt", sade baronen oro
ligt, "vad är det -som fattas?" — och 
han satte sig bredvid henne på bän
ken och tog hennes hand. "Om jag 
kan hjälpa eller ge ett gott råd, så 
vill jag så gärna, om jag bara får 
veta, vad som fattas. Gammalt folk. 
lik mig, som ingenting mer vän
ta av världen, ha ofta en klarare, 
nyktrare syn på livet, åskådarne se 
mera än de medspelande själva. Säg 
mig, vad som kan tynga- på ett så 
ungt hjärta en solig glad vårdag?" 

"Ack, det var bara något som föll 
mig in. Det är verkligen ingenting." 
Hon lät förklädet sjunka och log 
tappert, fast tårarna hängde i ögon
fransarna. "Det kom bara en så 
dum tanke, när herr baron talade om 
de två plantorna. Men, om den 
svagare plantan riktigt försöker och 
gör sitt allra bästa, månne hon inte 
kan lyckas ändå att hålla jämna steg 

med den andra? (Forts i nästa n:r.) 

Varje Kvinna är ett m 
ett myste*,, 

Men detta mysterinin ** 
någon ringa nûà V 

arfor har jag sKri^'S 
boH«mKv,„norssjâ,^V. 

Carl  Dy m i ; n g  

i förordet till sin nymu 
I gedigen intressanta bo?*5 

Pris 4.75. 

En bok för både män 
kvinnor! " ^ 

Omplantërh^ 
Krukväxter 

verkställes såväl i hemmen 5„ 
var lagerlokal af därtill uthiW„ÏÏ ^ 
Lag kostnadsberäkning-. Prim ack®S' 
ningar jämte krukor i alla ^.JordWar 
tillhandbållas. meiisir,& 

FLORALAQRET, 4:e Unggatan, 

Telefon 43070. 

Förstklassiga, Moderna 

S K O D O N  
Största urval. Ugsla [r,., 

Varnyheterna inkomna! 

fljedArom 

10 Södra Larmgatan 10 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

BREVLÅDA. 
Fru W. H.-H. Bokrecensionen i 

nästa n:r! 

Vän av enkelhet och vegetarian:-

Edert br-ev har lämnats till artikel

författaren, som nog ger en förkla

ring. Hon brukar icke vara- svars
lös. 

Franshvän. Nej, så neutrala äro-
vi inte och bli vi aldrig.' Det ordet 
stånde fast! 

Vänner i viken. Vårt vackraste 
tack ! Det är till mycket stor fördel 
för tidningen, o-m den namnes som 
källa vid inköp hos våra annonsörer. 

Intresserad. Ni önskar diskussio

ner. Sådana förekomma ju emellan

åt h-os os-s, men det är mycket svâ't 

att få läsekretsen med in i dem. Hop
pet finns ju, att det så småningom 

skall gå lättare. 

Nelly. I fråga om poesi äro mån

ga kallade men högst få utvalda. M 

räcker tyvärr inte med rim och * 
ter. Det skall vara en smula tanU' 

också. Och skönhet! 

Varför plågas med dåligt kaffe d 
kan få Swalanders kaffe! Butiker: Kung • 
Korsg. 13, Bazar Alliance- Prova red 
dag! Säljes endast i egna butiker. 

flrla (Mjölk 
Distribution på glasflas^or' 

Tel. 40781, 45699__ 

/  VARJE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens 

handelns, kon-

stens och littera

turens område 

läser  man 

n u m e r a  

GÖTEBORGS HflM0ELS_ 
OCH SJDFARTS-TI 

V. 

GYNNA VÅRA 

AN NOUS 
ötfRl 

AIJ 
N;0 13. 3:dje årg. 

1 April 1923 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

, sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

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

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

Prenumerationspris: 
Helår Kr. 6:—. */a år Kr. 3: 50 V4 år Kr. 2: —. 

Lösnummer 15 öre. 
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eftertryck tillätes gärna om «Kvin-
Las Tidning", med hela namnet 

" utsatt, angives som kalian. 

INNEHÅLL. 

Utlandskrönika i sammandrag. 
Kvinnliga kommunal- och medborgar 

klubbar. 
Hoppet som icke vill dö. 
Det fruktade mötet. 
Kvinnan i talarstolen. 
Beethovens "odödliga älskade." Av 

Ruth Almén. 
Aforismer. Av Drottning Kristina. 
Snapshots: Lokale Forhold. Av Ragna 

Peters. 
Myran och gräshoppan. Av Den fun

dersamma. 
Ouldprovet. Av Stilett. 
I Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag 

är bekant, att den franska metallin
dustrien på grund av den så starkt 
minskade koltillförseln från Ruhr 
lider a-v kolbrist och endast delvis 
kan upprätthålla driften. 

Från Tyskland hava ingått med
delanden om planerade kuppförsök, 
vilka upptäckts och avstyrts. Som 
tillskyndare skulle stått å ena sidan 
kommunister, å den andra fascistis
ka högerelement. Saken synes dock 
knappast hava varit av den betyden
het, som de sensationella, telegramru
brikerna velat göra trolig. 

En fransk-schweizisk konflikt har 
uppstått men synes på väg att lösas. 
Frankrike vill ha bort den frizon i 
tullhänseende, som tidigare funnits i 
fransk-schweiziska gränstrakterna. 
Schweizarne hava vid folkomröst
ning vresigt nekat -att biträda denna 
överenskommelse. Nya förhandlin
gar skola upptagas. 

Kvinnliga kommunal- och med-
borgarKlubbar. 

En blick på den amerikanska Kvinnorörelsen. 

Förra veckans otaliga rykten om 
tyst underkastelse hava dementerats 
på ett mycket eftertryckligt sätt av 
den bäst underrättade parten — 
Tyskland! Yid ett den 27 mars i 
tyska riksdagens utrikesutskott hål
let sammanträde hava sålunda samt
liga partiers representanter uttalat 
sig för upprätthållandet av regerin
gens passiva motståndspolitik. In
gen kapitulation ! 

Engelska tidningar förklara i ret-
lig ton, att kapitulationsryktena här
stamma från Frankrike och tydligen 
äro uttryck mera för detta lands 
önskningar än för faktiska förhållan
den. Det engelska humöret är f. n. 
synnerligen dåligt. England behö
ver för sina -affärers trivsel en skynd
sam avveckling av Ruhr-konflikten, 
men Tyskland vill icke falla till fö
ga, och Frankrike har snäsigt undan
bett sig Englands medling. 

Den engelska undfallenhets-politi
ken mot Frankrike får icke tillskri
vas några ömmare känslor och därav 
framkallad hänsynsfullhet utan det 
sakförhållandet att England är un-

erlägset Frankrike i fråga om mili
ar styrka. Detta gäller särskilt 
'uftvapnet. Frankrike har 1,260 
stndsaeroplan mot Englands 371. På 

0 minuter kan man flyga över En-
jf S^a kanalen. Mellan London och 

® *tora nordfranska aerodromerna, 

med ^^ryssarne ligga fullastade 
sprangaranen, redo till ögon-

ij ^ akti°ni är det, luftvägen, en-

sla m^nu^er' Fakta av detta 
fulU, mana tyclliSei1 besinnings
rike 1 meninSsutt)ytet med Frank-

D 
fall 

Ententemakternas i London sam
lade orientsakkunnige hava nu fär
dig svarsnoten på det turkiska freds-
förslaget. Detaljerna hemlighållas, 
men det anses, att svaret är i viss 
mån tillmötesgående. 

Norge har för att få slut på han
delskriget med Portugal och för att 
komma på god affärsfot även med do 
övriga vinproducerande länderna 
upphäft hetvinsförbu-det. 

Internationella handelskammaren 
har haft konferens i Rom. En a^' 
de mest uppmärksammade deltagar
ne har varit den tyske industrifur
sten Stinnes. Ryktet har vetat be
rätta-, att han därvid även gjort i 
Ruhrpolitik. Med vad resultat är 
icke känt. Han lär därjämte hava in
tresserat amerikanska finansmän för 
ett stort skadeståndslån till Tysk

land. 

6nna Påtvingade hänsynsfullhet *aÜ6r iJ-cwiöjiiisiuiinci 
, rï°ck den engelska nationen 

att fr = °r och resultatet är 

P^ötsh 0m ^u^vaPnets stärkande 
'g blivit i utomordentlig grad aktuell \f , 

ten- ; an kräver jämnvikt i luf 
' Anti; 

dui uucer • n^en Frankrike re-
Wd sr!Ufm°t^ e^er också Eng-

kaPP heJnne|ammaSt bygga 1 

Poitjcar,!^' i konseljpresidenten M. 

erkänt an ti 'n^'r ^nansnämnden 
n°mislf!> uhr°ckupationens eko-

Vlnof îi 
uttalat en f- . ganska klen, men 
deles <stnii "i, °PPning att den fram-

aU 1)llva bättre. - Vidare 

I kantonen Ziirich i Schweiz har 
man nyligen haft folkomröstning om 
kommunal rösträtt at kvinnorna i 
skol-, fattigvårds- och kyrkliga frå
gor (ej prästval!) Det blev 76,000 
nej mot 28,000 ja. Endast män rö

stade! 
* 

Tysk-evangeliska lärarinneförenin
gen i Barmen har i en inlaga till 
preussiska lantdagens undervisnings
utskott protesterat mot tyska riks
dagens beslut, att kvinnliga statstjän
stemän icke skola kunna avskedas för 
att de, utan att vara gifta, bliva 
mödrar. Det framhålles i skrivel
sen, vilken skadlig inverkan det 
skulle kunna utöva på skolbarnen, 
om ogifta mödrar finge kvarstå i 
tjänsten. Utskottet ställde sig för
stående till uttalandet. — Det ifråga
varande riksdagsbeslutet har ännu 

icke trätt i kraft. 

En engelska, miss Millicent Wood
ward, har vid en stenograftävlan er
övrat mästerskapet för Europa med 
en skrivhastighet av 239 ord i minu
ten. Med förbundna ögon uppnådde 
hon en hastighet av 169 ord i minu
ten utan ett enda fel. Hon har 
olycksfallsförsäkrat sina flinka hän

der för 90,000 kronor. 

I alla länder klagas över minskad 
livaktighet inom det kvinnliga för
eningslivet, och även hos oss finnes 
nog anledning till samma klagan. 

Det är i allmänhet ingen svårighet 
att bilda föreningar för olika ända
mål och att få ett stort medlemsantal, 
.men svårigheterna inställa sig snart 
— den först visade entusiasmen sval
nar, mötena bliva allt fåtaligare be
sökta och ett allmänt avfall av med
lemmar äger rum. 

Det ser ut, som om det lyckats de 
amerikanska kvinnoföreningarna att 
utforma arbetsprogram som verka 
tilldragande på kvinnorna, och finna 
arbetsmetoder, som förmå att hålla 
deras intresse vid liv och varaktigt 
binda dem vid sammanslutningen. 

Rörelsen går ut på att väcka 
kvinnornas intresse för samhället, 
deras lust att aktivt deltaga i arbe
tet för dess utveckling och fram

gång. 
Man räknar inom den amerikan

ska kvinnorörelsen med flera- olika 
slag av sammanslutningar, men vi 
skola här dröja vid "civic" (medbor
gar) klubbarne och "City Clubs" vil
ka senare man på svenska torde kun
na kalla kommunala klubbar. 

City-Club-rörelsen leder sin upp
rinnelse från år 1892 med bildandet 
av The City Club of Newyork. Den 
bestod uteslutande av män samt hade 
till syftemål att "ständigt och be
redvilligt stå till tjänst i kommunala 
angelägenheter." 

Den första motsvarande kvinnliga 
organisationen bildades år 1900 i 
Chicago med uppgift att intressera 
sig för och arbeta inom varje om
råde av samhällslivet. Klubbens ur
sprungliga program var rätt begrän
sat: den allmänna hälsovården och 
barnavården, hygienen i skolorna, 
renligheten på gator och lekplatser. 
Dessa arbetsuppgifter togos om hand 
av de olika kommittéer i vilka klubb
medlemmarna uppdelat sig. Det 
samhälleliga intresset växte emeller
tid, nya arbetsfält upptogos inom 
föreningens verksamhet och anför
troddes åt nya kommittéer, inalles 
34. Klubben räknar 5,000 medlem
mar, vilka betala en årsavgift av 5 

dollars. 
Den kvinnliga cityklubben i Bo

ston, som har 5,500 medlemmar, del
tager icke i det kommunala livet, 
men disponerar en stor föreläsnings-
lokal, där föredrag och diskussioner 
anordnas för att föreningsmedlem-
marne skola kunna hålla sig à jour 
med dagens alla frågor och få dem 

allsidigt belysta. 
Newyorks kvinnliga cityklubb 

tillämpar samma arbetsmetoder som 
systerföreningen i Chicago och be
står av 8 kommittéer, vilkas medlem
mar undersöka alla samhälleliga för
hållanden, vilka synas påkalla upp
märksamhet, avlägga rapporter, ut
arbeta nödiga reformförslag, iscen
sätta och leda agitation för att på
verka lagstiftningen. Klubben an
ordnar därjämte kurser i medborgar-
fostran. Medlemsantalet är 2,300 
och årsavgiften 25 dollars. 

Hoppet som icke 
vill dö. 

Kvinnornas cityklubb i Rochester 
har till mål att "bland kvinnorna 
befrämja demokratisk samling, käns
la av medborgerligt ansvar, aktivt 
och intelligent deltagande i allmän
na affärer". Klubben har 8 arbets-
kommittéer. 

Den kvinnliga cityklubben i Cle
veland, som räknar 5,000 medlemmar 
och har en årsavgift av 15 doll., har 
ungefär samma program som Roches-
terföreningen men samarbetar där
jämte med stadens kvinnliga väljare-
förbund vid alla valtillfällen. 

Albany City Club sänder i un
dervisningssyfte ut flygblad i alla 
dagens frågor, på vilka den önskar 
fästa allmänhetens uppmärksamhet. 
Särskilt intresserar den sig för allt 
som rör det egna samhället, dess 
budget och institutioner m. m. På 
detta sätt har klubben lyckats bi
bringa stadens befolkning en ut
märkt medborgerlig fostran. Den 
har arbetat i tre år, äger 800 medlem
mar samt eget klubbhus. Medlems
avgiften är endast 3 dollars. 

Kvinnornas city-klubb i Washing
ton, bildad i slutet av år 1919, in
tresserar sig för alla samhällsfrågor, 
särskilt sådana som röra kvinnor och 
barn. Den har eget klubbhus med 
tésalong och rum för nattgäster. 

Los Angeles-kvinnornas city
klubb som äger 1,500 medlemmar 
har till uppgift "att fostra kvinnorna-
för ett rätt utövande av medborgar

rätten". 
City-klubben i Kansas har genom

drivit en rad nyttiga kommunala re
former. F. n. söker den påverka 
lagstiftningen till förmån för änkor 
med minderåriga barn. 

"Poughkeepsies kvinnliga city- o. 
provinsklubb" har växt upp ur den 
gamla rösträttsföreningen. Den är 
livligt intresserad av stadens och 
provinsens alla frågor samt tar aktiv 
del i deras lösning. "Vi erkännas 
nu", skriver klubben, "av vår stads 
ämbetsmannakår som en maktfak

tor." 
Medborgar klubben i Tarry town 

har ett eget klubbhus med térum och 
kafé samt hyr en byggnad, i vilken 
den har en klinik för barnsängs
kvinnor, skolrum för invandrare samt 
lekrum. Den underhåller därjämte 
en distriktsköterska, som utför en del 
socialt arbete. 

Civic-klubben i Utica äger eget 
klubbhus och samarbetar med ung
domsdomstolen och med stadens dom
stol i fall som beröra kvinnor, samt 
söker även räcka unga brottslingar 
en räddande hand. 

Hon satt här uppe på redaktio
nen, den tyska författarinnan, och 
berättade om sitt land, sitt folk. 
Visst var tonen stämd i moll, men 
det kunde också komma en hurtig 
klang i rösten, en eldstråle i blic
ken, när skildringen gled åt sidan 
in på någon episod, som syntes giva 
fäste för hoppet om en ljusare fram
tid. 

Det var, berättar hon, hösten 
1918. Efter kriget, revolutionen, 
det militära sammanbrottet, arbetar
massorna vid makten, kaos! Kan ni 
föreställa er, hur det känns, när ord
ningen i samhället, lagbundenheten, 
rättssäkerheten, tryggheten, på vil
ka man förlitat sig som något oför
änderligt, bergfast, plötsligt försvin
na och efterträdas av villervalla, 
godtycke, laglöshet, upplopp, orolig
heter och samhället synes obönhör
ligt glida mot undergången? 

De tyska härarne voro på marsch 
hemåt. De hade icke gjort myteri, 
de hade icke hyllat republiken, de 
voro ännu trogna det gamla samhäl
let, käjsa-rdömet. De kommo beväp
nade, i f-a-sta formationer, disciplinen 
var obruten — om de ville, kunde de 
störta republiken, som betydde yttre 
svaghet och inre fördärv, och ge oss 
åter ordnade förhållanden, möjlighet 
till återupprättelse, räddning. 

Det var vid en av de stora härvä-
garn-e, som leda över en av Rhen-
broarne. Trupperna väntades. —-
De kommo i en oavbruten -ström, illa 
medfarna visserligen, men i god ord
ning och med vapen — de lämnade 
ju slagfälten obesegrade! 

Vid broöppningen på högra stran
den stod en republikansk arbetare-
postering och — befallde de fram
marscherande trupperna att avlägga 
vapnen! 

V-ad skulle de svara? Skulle de 
neka och gå in i landet som en armé, 
med makt och myndighet och ansva
righet för landets öde? Eller skulle 
de lyda och, -avväpnade, vara en i 
upplösning stadd här, lösa hopar, 
vilka skulle spridas ut över landet 
och öka den allmänna osäkerheten, 
laglösheten? 

De — lydde! 
Tiotusen och åter tiotusen tappra 

soldater lydde oreflekterat och som 

något självfallet arbetareposteringen 
och kastade ifrån sig de vapen, som 
fienden i blodig strid icke kunnat 
vrida ur deras händer. De lydde 
alla — alla! Fäderneslandet hade 
ingenting att hoppas av dem. 

Men plötsligt kom en trupp bay-
rare. I spetsen gick en högrest yng
ling. 

Också nu ljöd arbetarposteringens 
barska order om avväpning. 

Ynglingen höjde huvudet med en 
stolt kastning och ögonen blixtrade, 
när han vände sig om mot sin trupp. 

— Karlar, klang gosserösten, man 
befaller oss att avlägga våra vapen. 
Gör vi det? 

I ett rytande kom det från bay-
rarne: 

— Nej. löjtnant! Vi behåller vå
ra vapen! 

De gjorde det, och ingen hand 
lyftes mot dem. 

Berätterskan tystnar för ett 
ögonblick, men tillägger sedan halft 
brydd: — Ja det var ju egentligen 
en alldeles betydelselös episod, men 
för oss, som stodo där, föreföll det 
så oändligt stort, som en ljusning i 
det tunga mörkret, som ett löfte för 
framtiden. — Vårt lands räddning 
vänta vi från Bayern. Där ligger 
vår styrka. 

Det ovan anförda torde i någon 
mån ge en inblick i det starkt pulse
rande livet inom den amerikanska 
kvinnorörelsen. Vad "city"- och 
"civic"-klubbarne önska är att samla 
kvinnorna till enigt samarbete, att 
låta dem genom personligt studium 
av rådande samhällsförhållanden och 
aktivt deltagande i socialt och filan
tropiskt arbete ingående lära känna 
den kommun de tillhöra och intres
sera sig för dess framgång och 

utveckling. Man får på detta sätt 
fram en vaken och intelligent kvinn
lig väljarekår, besjälad av varm om
tanke om samhället samt angelägen 
om att vid alla val lägga kommuner
nas ledning i de bästa, de dugligaste 
händerna. Samtidigt kvalificera de 
sig för att i en närliggande framtid 
själva bekläda kommunala förtroen
deposter, varigenom kvinnorna skola 
i full utsträckning ernå den åtrådda 
medbestämmanderätten i samhället. 

Att klubbarne hava kvinnorna 
med sig i arbetet därom vittnar de 
höga medlemssiffrorna. 

Helt säkert kunna de svenska 
kvinnorna hämta goda uppslag från 
sina amerikanska medsystrars prak
tiska, för samhället så gagnande för
eningsrörelse. 

Det fruktade 
mötet. 

Människors sätt att inrätta sitt 
liv är i många hänseenden dikterat 
av en önskan att komma bort från 
all tanke på Gud, skriver Edward 
Shillito i "Pilgrimen". 

Typiskt för denna tankegång är 
det yttrande, Shakespeare i en av 
sina pjäser låter Dame Quickly fälla: 
— "Hur är det fatt, sir John, sade 
jag. Var inte ledsen, håll modet 
uppe bara! Och då ropade han: Min 
Gud! Min Gud! tre eller fyra gån
ger. Men då bad jag för att trösta 
honom, att han inte skulle tänka på 
Gud. Jag hoppades, att han into 
skulle behöva göra sig bekymmer 
med sådana tankar ännu." 

Vilken än Shakespeares religiösa 
tro må hava varit, så visste dock 
denne pejlare av människosjälens 
djup, att många människor icke 
vilja tillåta sin tanke att söka Gud, 
och att de, om denna tanke utifrån 
anmäler sig av all kraft bemöda sig 
att fördriva den. De fylla i stället 
sinnet med andra ting och anse att 
tiden ännu ej är inne att tänka på 
Gud. Men hur fåfäng är ej flykten 
undan denna tanke, vilken av en 
hemlighetsfull makt på tusende vä
gar tillföres oss! Vi känna Den 

Evige nalkas oss i psalmsången från 
templet som vi passera, i motgången 
som drabbar oss, i lyckan som blir 
vår, i döden för vilken en närstående 
faller offer, i ett barns leende, i him
lens skyar 

Varför fly vi från Gud i våra 
tankar? Är det emedan vi först 
flytt från honom i våra handlingar? 
Kunna vi ej uthärda att tänka på. 
honom därför att vi förneka honom 
i våra liv? 



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

S K A I O I I i V l S X t  
K R E D I T A K T I E B O L A G E T  

GÖTEBOKft - STOCKHOLM - MALMÖ 

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

Egna fonder Kr. 182,000,000:— 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
" K  r e d i t b o l a g e t "  
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Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. lh2—^2 3. övriga 
tider efter avtal. 

Kvinnan 
i talarstolen. 

Några praktiska råd. 

Att uppträda offentligt som tala
re har i gångna tider och tämligen 
nära intill våra egna dagar varit för 
behållet männen, under det att kvin 
norna fått nöja sig med den visser
ligen mycket angenäma, men i läng
den något enformiga rollen av åhö 
rare. 

Vältalighet är emellertid icke en 
faddergåva, som uteslutande tillfal 
1er mannen, eller en talang, som en
dast han kan utveckla — många àv 
de kvinnor, som under de senaste 
åren vågat sig upp i de offentliga 
talarstolarna, hava med heder be
stått det svåra provet. Att jämfö
relsen verkligen utfaller så tillfreds
ställande för kvinnornas del, som den 
faktiskt gör, beror nog på att de, ge
nom sin större räddhåga och själv
kritik, icke våga, icke vilja uppträda 
som föredragshållare och talare med 
mindre de veta med sig. att de äro 
verkliga förmågor och fullt vuxna 
den krävande uppgiften. Männen 
taga saken betydligt mindre seriöst, 
varför också bredvid de många goda, 
ofta utmärkta manliga talarne ett 
stort antal medelmåttor och pratma-
kare producera sig, försvagande hel
hetsintrycket av den manliga välta
ligheten. 

Om kvinnorna skola kunna göra 
sig gällande i det offentliga livet, bli 
en faktor att räkna med i samhälls
utvecklingen, behöva de bland åtskil
ligt annat god tillgång på tränade 
talare, vilka kunna framlägga de 
kvinnliga åsikterna och önskemålen 
inför allmänheten, propagera för 
dem både som föredragshållare och 
debattörer såväl inför mindre audito
rier som inför de största församlin
gar och göra det på ett vinnande, 

I  VARIE 
SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

läser  man 
n u m e r a  

GÖTEBORGS HANDELS-

OCH SJÖFARTS-TIDNING 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Notariatavdelning. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

Guld-Or & Kedjor, 
Hederspresenter stort urval. 

JOHN WALLBERG, 
Södra Hamngatan 13, Göteborg. 
(mitt emot Museum). Tel. 145 20. 

The Florist's Telegraph Delivery 
Association TT. S. A. samt Blumepspen-
den-Vermittlung, Berlin äro två inter
nationella sammanslutningar av blomster-
liandlande med representanter jorden runt. 

Genom dessa sammanslutningar möj-
liggöres att å nästan vilken plats som 
helst få blommor expedierade under ga
ranti för utförandet. 

Inga extra omkostnader under förutsätt
ning att brev hinner fram till' dag för 
önskad leverans, i annat fall betalar kun
den telegrammet. 

Order mottages för utförandet å alla 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 — 10365 
Telegram "Vasa" 

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

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG. 

övertygande och, vid behov, myndigt 
sätt. 

De "födda" talarne torde vara 
mycket sällsynta. Å andra sidan 
ligger det inom möjlighetens gräns 
för de flesta människor att utbilda 
sig till talare, naturligtvis alltid in
om de gränser som Uppdragas av de
ras egna personliga förutsättningar, 
intelligens, kunskaper, kurage, själv
behärskning, röstresurser m. m. 

Vad som i tekniskt hänseende er
fordras är träning. Icke ens de gam
la romerska och grekiska vältalarne 
blevo vad de blevo i kraft endast av 
naturlig fallenhet utan först genom 
fostran och träning. De övade sig 
inför sina vänner och meningsfrän
der, vilka sålunda tjänstgjorde som 
ett välvilligt stämt auditorium, samt 
i närvaro av lärare, som kritise
rade, berömde, tillrättavisade, gåvo 
goda råd, eggade till nya ansträng
ningar. 

Av ovärderlig nytta för kvinnor, 
som vilja utbilda sig till talare, är 
en kurs i talteknik, konsten att an
das riktigt, att behärska stämman, 
göra den stark, böjlig, uttrycksfull 
och att tala ett vårdat språk. I vär
sta fall kan man öva sig på egen 
hand genom högtläsning, eller genom 
att hålla övningsanföranden inför si
na vänner eller mindre sammanslut
ningar, t. ex. i diskussionsklubbar. I 
det förstnämnda fallet kan ju till
fälle givas till uppriktig kritik, all
tid av stor nytta för den som vill 
fullkomna sig i sitt fack. Övningar 
i större samlingssalar äro synnerli
gen förmånliga, emedan man därige
nom lär sig att anpassa rösten efter 
olika lokalers storlek. Även framför 
spegeln bör självkritiska övningar 
äga rum. Hållningen skall vara lugn, 
musklerna icke spända utan i vila. 

Den tekniska utbildningen är na
turligtvis inte tillräcklig för att ska
pa en god talare. Det är ej nog att 
tala väl, man måste också ha något 
av värde att säga sina åhörare. Man 
behöver grundliga insikter, verklig 
sakkunskap, icke nödvändigtvis på 
alla möjliga områden, men just i det 
ämne, den fråga man specialiserat 
sig för. Vill man göra propaganda 
för en rörelse, för ett socialt eller po
litiskt krav måste man, om man skall 
kunna göra verkligt intryck på åhö
rarne, själv vara värmd av frågan 
och i stånd att uppriktigt och ärligt 
lägga in både hjärta och själ i vad 
man säger. 

Alla veta, att ett skrivet och från 
papperet uppläst föredrag, om än 
förträffligt utformat, gör ett mindre 
starkt intryck på auditoriet än det 
extemporerade anförandet, där tala
ren på ett mera personligt och direkt 
sätt riktar sig till åhörarne, även om 
detta anförande icke är lika omsorgs-
lullt uppbyggt som det skrivna före
draget. 

För nybörjaren i talarstolen är det 
emellertid säkrast att ha ett manu
skript, antingen för direkt uppläs
ning eller som stöd för minnet om 
föredraget memoreras, d. v. s. är in
lärt och återgives ur minnet. Det är 
för en icke tränad talare utomor
dentligt enerverande att stå ansikte 
mot ansikte med en tusenhövdad åhö
rareskara. Rampfebern är icke att 
leka med. Den förnimmes icke blott 
som skräck utan också som en abso
lut oförmåga att samla tankarna och 

Beethovens 
"odödliga älskade". 

Vem var hon? 
Croquis av Ruth Ahnén. 

(Då Beethovens vän, Stephan von 
Breuning, ordnade Beethovens efter
lämnade papper, fann han i en lönn
låda ett brev utan adress, utan 
namn, utan årtal, till "den odödliga 
älskade". — Det finnes infört i 
Beethovens brevsamling och i de fle
sta något så när fullständiga biogra
fierna över mästaren.) 

* 

Det sägs att- de nuvarande mänsk
liga språkens embryo var ett veskri, 
att det språk, som talades i paradi
set och var människorna lärt av 
Gud, nu är ett dött språk, så dött, 
att det blev helt och hållet glömt 
och spårlöst utplånat då de företa 
människorna förd rev os ur paradiset. 

Men nu är språket rikt. En män
niska som förstår att använda det, 
kan nyancera sitt veskri, reflektera 
över uttrycket. Och dock äro en 
människas fasa och förtvivlan nå
gon gång så stora, att det omedelbara 
veskriet — lika omedelbart som 
blixten i ett öga, det hastiga minspe
let kring en mun — är det enda som 
kan uttrycka vad hon känner. Och 
uttrycket ger lättnad. Vulkanen 
sprutar eld, men hettan ger sig och 
lavan stelnar. Orkanen ryter, men 
då han gett ut allt han har eller rät
tare sagt är, orkar han sedan icke 
mer, han vilar. 

Men om vi kunna höja oss därhän, 
att uttrycket för vår sorg blir vac
kert, då är det skön konst. Det är 
vad Kierkegaard så härligt skriver 
i sin "Enten — Eller" om de olyck
liga, som brändes vid sakta eld: då 
deras skri nådde tyrannen-mördarens 
öron, var det på så långt avstånd, 
att det ljöd som en skön musik. Och, 
människorna, som lyssnade till det, 
jublade och ropade: "mera! mera!" 

Och dock är icke detta det högsta. 
Det högsta är att själv kunna finna 
ett slags glädje i lidandet för dettas 
inneboende menings skull. Att tro 
att lidandet är meningslöst, det är 
förtvivlan. Att finna dess mening 
är storhet. Detta ger bärkraft, detta 
är seger och segerglädje. 

Få ha varit mäktiga en större så
dan seger än Beethoven. Och han 
uttrycker sin segerglädje i toner. Det 
språket är det enda gemensamma 

kläda dem i ord, även om föredraget 
är på förhand mycket noga genom
tänkt, ja, inlärt. Manuskriptet blir 
då räddaren i nöden. 

Även när det gäller en diskussion 
bör man, innan man begär ordet, ha 
antecknat de synpunkter man önskar 
anföra, de invändningar man vill gö
ra mot andras inlägg. Detta, är en 
försiktighetsåtgärd som man ser även 
mycket tränade manliga debattörer 
vidtaga. Ju mer Van man blir att 
offentligt uppträda som talare och 
debattör, desto säkrare blir och kän
ner man sig. Slutligen randas den 
stora dag då man framgångsrikt kan 
våga sig på att extemporera sina an
föranden. 

Vårhattar 
och nyheter för säsongen nu 

inkomna. 

Anna Berggren & Co. 
ViKtoriagatan 3 

världsspråket, och därför äro hans 
skapelser en hela världens egendom, 
något av det kulturellt största och 
dyrbaraste vi äga. 

Men skulle vi ha fått detta i lika 
hög grad, om Beethoven varit vad vi 
tanklöst mena och utsäga med ordet 
"lycklig?". Om han vunnit sin 
"odödliga älskade?" Om han haft 
ett hem, om han, då han återvänt 
från sina långa ensamma vandring
ar, mötts av ett strålande leende och 
två mjuka armar om sin hals? 

Att Beethoven visste vad kärlek 
var, det ligger utom allt tvivel. Tro
ligen icke heller bara en gång, även 
om Romain Rollands förmodan att 
Beethoven aldrig var utan en kärlek 
icke håller streck. Men vem var 
hans odödliga älskade? Var det 
Guilietta Guiccardi, var det There
se Brunswick, Amalie Seebald, eller 
vem var hon? 

Därpå har gissats i årtionden, och 
gåtan skall troligen aldrig kunna lö
sas. Ty hur personlig än tonen "Jr 
i detta brev med sina i dess post-
scripta stegrade ömhetsuttryck: det 
blev aldrig avsänt! 

En sida hos Beethoven som är allt 
för litet beaktad är hans liv som 
drömmare. Han är ju först och 
främst den väldiga kraften, den se
ga energien, en geniets och handlin
gens man, icke blott spontant utan 
lika mycket i det som uttryckes i en 
stor tänkares ord, att "snillet är ett 
oändligt tålamod". Men han var 
också i hög grad drömmaren. Den 
värld hans ande levde i, var en helt 
annan än den som omgav honom. 
Och hans "odödliga älskade?" Var 
det någon, i vars ögon han verkligen 
sett in? Kan det icke tyckas som 
en möjlighet att hon endast var hans 
livs drömda lycka? Denna "odödli
ga älskade", henne älskade han en 
tid i Guilietta, i Therese och i vem 
eller vilka flera det nu var. Men 
något bestående jordiskt namn kun
de han icke giva henne, därtill var 
hon honom allt för mycket ideell, ut
rustad med all den härlighet som han 
uttryckt i en stor del av sina verk. 

Och så satte han sig en gång ned 
att skriva till henne —-på lek! — 
de rörande ord, som föranlett så 
många gissningar, men som aldrig 
lett till gåtans lösning. Drömmaren 
mötte hennes blick, slöt henne till 
sitt hjärta, viskade till hennes ande 
vad ord dock aldrig kunna uttryc
ka: ett ensamt hjärtas hunger efter 
kärlek och förståelse! 

Om denna dröm varit förkroppsli
gad och om Beethoven verkligen satt 
in sin energi på att vinna henne, 
"den enda" —: förutsatt att hon 
verkligen älskat honom tillbaka, hur 
ovärdig hans kärlek skulle icke den
na "enda" varit, om hon ej med ho
nom gått genom eld och vatten ! Men 
det troliga . är att Beethoven var 
skygg för lyckan, som de flesta 
drömmare äro: rädd att verkligheten 
skulle beröva själens vingar något av 
den guldglans som färgade dem, rädd 
för livskampens brutala grepp kring 
hjärtats finaste och sköraste strängar. 
— Och så förblev han ensam —• ble^ 
sitt livsverks store martyr. 

Och är det så säkert, att den från 
de långa, ensamma vandringarna 
återvändande lurvige drömmaren 
med den dammiga rocken och de le
riga skodonen, som försummat mål
tidstimmarna och lämnat makan afct 
taga hela vården om hemmet, alltid 
skulle fått ett strålande, himmelskt 
leende till välkomsthälsning och ett 
par mjuka armar om sin hals? Och 
skulle icke skuggan av en förebrå
else, en missnöjd min, påminnelsen 
ur hennes mun om obetalda räkning
ar ha försatt honom ur stämning och 
förtagit friskheten ur de motiv han 
förde med sig från det intima um
gänget med naturen! — 

— 

• V" r 
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mamma 
allüd/füistads jn&tâasuri. 

Eu pntiel Rinso 
oeil en baljïï Ijurm 
vatten är allt 
som behövs 
för veckans 
tvätt. 

En stilfull 
men ändå billig dam väska 
erhåller Ni alltid hos 

%fui Å.Qalun 
u U KORSGATAN 12 

Dej. är onödigt att koka kIJ 
om man nnvnnder Rin,„ „ 
laggn klfidernn i blôl i en'li, °m »Il 
lösning över natten och J m Rln««-
skölja «lern väl morgonen «II 
<le rena ocli snövita. Enda«? bliv» 

_ j , _ Sigaf.e s,'»len„ behôt,lmul-
|S||>SbR ga» In» mellan hän*** 

PH 

Eller om han gjort våld på sig 
själv och böjt sig under vardagens 
och samlivets tusen små förpliktel
ser — och av en sådan pliktmänniska 
som Beethoven kunde man ha vän
tat det — skulle vi då ha fått ada
giot i ciss — mollsonaten och jubel
kören i "den nionde?" 

Alldeles säkert är det icke. 
Men alldeles säkert är, att allt 

vad som sagts och säges om Beetho
vens odödliga älskade, är och förblir 
gissningar och att vi aldrig skola få 
svaret på frågan: vem var hon? — 

45 öre 
per paket 

i På grund nv (1 „k 

renhet lockar B|„. Wl1"« 
själv bokstnvlige" 
se" »Inn koknL ôch 

I gnuggning. K och "tan 

• i g 
SUNLIGHT SÀPTVÀL *KT,t80lA<. 

Vill Ni 
bli vacker? 

f * De^ål, finger den väck-
' raste hyn, är Oviml, i" 
Tvålan är tillverkad efter beprövad 
skonhetsrecept och innehåller bland» 
dra skonhetsmedel även äggula läkare 
främsta medel för hudens" ffckön^ 

Vill Ni bli vacker så köp därför 
F. PAULPS 

Ovicu la  (ägg )  Två l  
Användes av våra vackraste skådespelerskor. 

BöcKer. 
Wilma Hultgren-Hillberg: Glim

tar från yttersta östern. (Förlags
aktiebolaget Västra Sverige. Pris 4 
kronor). 

När man ej har tillfälle att resa 
själv äro reseskildringar goda surro
gat. I synnerhet om de äro så må
leriska och levande som fru Wilma 
Hultgren-Hillbergs. Man har knap
past börjat hennes bok, förrän man 
hokus pokus filiokus är ryckt tu
sentals mil bort från "the old Swe
den" och "hörnad" i ett amerikanskt 
blixttåg föres genom obekanta och 
dock med ens så förunderligt välbe
kanta land och miljöer, samt vidare 
per ångare till Österns fjärran riken. 
Av allt man läst om Japan ha få 
skildringar bitit sig så in i minnet 
som den varmed fru Hultgren-Hill
berg målar sina egna intryck vid 
uppenbarelsen om detta land. Man 
är i .Japan, man andas luften i en 
annan zon, förnimmer närheten av 
en annan ras, känner att det hela är 
en helt ny värld, en bedårande, 
fängslande, överraskningarnas värld, 
vari vi äro idel ögon, uppmärksam
het och intresse, om också i grund 
ooh botten främlingar och turister. 

Tråkigt har man aldrig i förfat
tarinnans sällskap. Därtill äger hon 
i allt för hög grad en reseskildrares 
förnämsta dygder: snabbheten i upp
fattning och blick, den visuella klar
heten i framställning och last but 
not least ett oförbränneligt gott lyn
ne på färden. 

II—r S-—g. 

En Hatt av 

"Wilkes" fabrikat 
är det stilfullaste för en herre, 

Rikedomen är som saltvatten. Ju 
mer man dricker därav desto törsti
gare blir man. Det samma gäller 
berömmelse. 

Schopenhauer. 

elegantaste Skodon \>. 

/löpes hos 

A.-B y Nya 

v\ Tel. 91 79 

City Skomagasin 

Kungsgatan 51 jj 

Edstams ManufaKtur 

$ Trikåmagasin 
Kungsgatan 28. 

Vår-Nyheter  

nu inkomna i rik

haltig sortering. 

Ytterst låga priser. 

Kanclsl^ompa11^ 

Drottninggata 4^ 

TELEFON 15379 
ÖÖTEBORG ^ 

ALLTID TREVLIGA NYHE'T^,n 

HANDSKAR och VAN? 

[Bomullstyger - JYIöbeltyger - 6arain j 
Vackra, starka, handvävda, ljus- oel) tvättäkta 
Prover sändas, v Precisera godljetsfullt vad fli önskar. 

Konsjtflttens försäljntngamagaain, Goteborg-^,,,,.. 
•••••••iiaiiaaaaaaaaaaaaaaaaailiailaaiaBBa||||||B||||B||||iaaaaii>'11 
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Offentliganöjen. 

'"''w 

Stora  Tea tern  
. kl i 30 Billighetsmatiné: 

»utland3? a 
Bajadären. 

Kl. 7.30: 

Madame_PompadoiK_ 

l oren s bergsteatern 
,J(r Pâsk kl. 1,30 Barnföreställning : 

Mästerkatten I stöflar. 

Varje afton kl. 8 : 

Brev med utländska frimärken. 

fÖLKTBATERN. 
Annandag Påsk kl. 1,30 

Billighetsmatiné : 

Fröken Renées kärleksäventyr. 

Varje afton kl. 8: 
Spel Ut. 

|\|ya Teatern. 
Annandag Påsk kl. 1 extra föreställning 

för teaterbesökare från grannsamhällen : 

jorden runt på 80 dagar. 
Varje afton kl. 7,30: 

jorden runt på 80 dagar. 

LILLA TEATERN. 
Annandag Påsk kl. 1,30 Billighetsmatiné: 

Halta Lena ocK vindögda Per. 
kl. 7 och 9 : 

Hemslavinnor. 
Andra dagar kl. 8; Samma pjes. 

Konf i rmat ionsgåvor  
av bestående värde. 

S J Ö G R E N S  

NORRA HAWN<SAE\NN?18 

Fräkenpomada, 
Leverfläckspomada åter inkommen, 4 kr. 
pr. burk. Nu på våren rekommenderas mi
na välkända behandlingar för narig, rynkig 
och torr lind, frost och rodnad i händer 
o. ansikte. Ex. Ansiktsmassös Wilhelmina 
Tholin, Chalmersgatan 17. Tel. 8934. 
Vardagar 11—4, halv 6—7. 

Babyutstyrslar 
Nyaste modeller. Alla prislägen. 

Linneutstyrseln 
Kungsgatan 48. Oöteborg. 

TanKar. 

1 
Nu inkommet Säsongens Nyheter i 

Vår -  och  Sommarkappo r  
samt Dräkter 

Beställningar mottagas o. utföras elegant 
o c h  t i l l  v å r a  k ä n d a  b i l l i g a  p r i s e r .  
Utmärkta tygsorter o. förstklassigt arbete. 

VICTOR SVENSON L G>. 
3 5  K u n g s g a t a n  3 5  ( M i t t  f ö r  D o m k y r k a n ) .  

Att älska med sin heders förlust 
är att älska olyckligt. 

* 

Människan bör äga det inom sig 
själv, varigenom hon kan med ära 
begynna och sluta sin levnad. Hon 
bör bereda sig till dö,den med ett 
sinne, som är fullkomligt avsöndrat 
från allt världsligt; det gör ej till
fyllest att hava tagit avsked av all 
sin världsliga förhoppning, längtan 
och kärlek; hon måste slita «ig ifrån 
sig själv, hon får ej dröja till sista 
levnadsstunden att slå ur sin håg 
hela världen, som onekligen skall 
försvinna ur alla människors ögon; 
men hon måste i god tid tänka på 
denna förlust och övertala sig att 
lämna allt utan förbehåll och min
sta knot.. . Dessa tankar äro skriv
na av den, som ingenting åstundar, 
ingenting fruktar, och som ingenting 
påbördar en människa att tro. 

Fru Blom ringer i telefon till fru 
Gren: — Jag har tagit en jungfru, 
som tjänat hos fru Gren, men hur 
har fru Gren kunnat ge henne ett 
så vackert betyg??! Hon är ju full
ständigt oduglig!! 

Fru Gren: — Vackert? Jag har 
skrivit, att hon fullgjort sina ålig
ganden efter bästa förstånd, men, 
snälla fru Blom, förstånd har hon ju 
inget. 

Av Drottning Kristina. 
Världen är ombytlig, människan 

likaså. Och likvä.l händer ingen-
hflg nytt, ty människorna och 
världsåldrarna likna mest varandra. 

När en människa äger verklig för
tjänst fruktar hon ej för någon an
nans. 

* 

Intet tillstånd gives, som man ej 
an 'göra ärofullt, antingen genom 

uppförande eller sitt lidande 
«äruti. 

* 

Man bör med iver bjuda till att 
"tjäna ett stort och berömligt 
anm. fas^. avun(jen jer eng •j3e_ 

»ödanden. 

* 

F 
mell" männ^s^a som lever sitt liv 

an en kam och en spegel är ej 
,a"> « tern av jorden 

* 

lös U ^Skar eJ alltid den man bär 
aTjt • n'nS för, men bär alltid hög-

ning for den man älskar. 

TAPISSERI 
DETALJ 

ö. Hamng. 81.1 tr 

Uppritade & 
påbörjade 
Vitvaror 

SNAPSHOTS. 
Lokale Forhold. 

Soaré. 
Uppläsning, sång m. m. 
En fulltalig, blandad, mer eller 

mindre elegant, nervös och trött af-
tonpublik. 

Genom takkronornas vita kupor 
strömmar ljuset ned obarmhärtigt 
och skarpt. Yarje brist i den stora 
salens osköna utsmyckning framträ
der, allt gammalt damm i ornamen
ten på estraden, all ingrodd smuts i 
målningarna, allt solk på den svarta 
flygelns väldiga låda. 

Ingenting tar sig bra ut. Man kan 
räkna hårstråna på de framför sit
tandes huvuden och upptäcka om 
något ligger snett, följa varje ryn
ka i en dräkt, i ett ansikte och se på 
herrarnas jacquetteknappar hur mån
ga månader eller år de haft dem. 
Var och en har en känsla som satt 
han på en bricka, upplyftad under 
solens genomträngande ljus. Och 
man önskade att man hade en para
soll att spänna upp för sina blän
dade, trötta ögon och en annan för 
sin nacke. — denna kroppsdel om 
vars överkänslighet man aldrig blir 
mera medveten än i en alltför starkt 
upplyst salong. 

Ingen vågar fritt och obehindrat 

röra sig. Knappast andas. En be
tryckande. förlamande känsla av 
obehag griper oemotståndligt alla 
dessa mäaniskor, som från sina be
hagliga rum, sina vackert avdämpa-
de salonger plötsligt sitta här i detta 
lörfärande vita, kalla ljus och ängs
ligt bevaka om de övriga omkring 
bevaka dem. 

En dam söker sticka undan sina I 
•v älsignat bekvämt chausserade föt
ter i den skinande blankskinnssko-
raden — en annan döljer sina just 
denna afton försmädligt rodnande 
händer under programmet — en 
fred je viskar tillintetgjord till sin 
make att hans halsduksstropp stic
ker upp i nacken. 

På estraden står en man. Man 
kan räkna svettdropparna på hans 
panna. Men det är inte för det man 
kommit hit. Inte för att se hur sol
kigt, smolkigt, bristfälligt allt är. 
mte för att plåga och plågas — utan 
lör att få stämning, illusion, för att 
glömsk av sig själv och vardags
världen omkring få lyftas upp på 
fantasiens vingar. 

Men vem kan få stämning med 
3,000 elektriska normalljus i ansik
tet!? — Åtminstone inte jag! Näi 
nian efter ett par timmars outsägliga 
marter och fåfänga försök att kopp
la av de många strömmarna stapp
lar upp från sin plats, känns det 
som om man suttit på avrättning i 
den elektriska stolen — utan att dö. 

I en operationssal -eller ett bad
rum — låt gå för det helvita, obarm
härtiga strålkastareljuset! Men giv 
oss i våra nöjessalonger en trivsam
mare belysning — en mera dämpad 
och uthärdlig såväl för åhörarna som 
för dem, som skola uppträda och 
agera en hel kväll, och som väl be
höva stödet av en behaglig, lugnan
de och illusionsgivande clair obskyr. 

Ragna Peters. 

affra jrämsfa 

ar o 

Limdgrenslhcer 
märka sig 

ge nom sm styrka 
och u/sökt jirià arom 
samf garanteras rena 
och ojörfafskade. fe? 

for akta vara. "j 

Dam- ® Herr-HandsKar 
i erkänt goda kvaliteer och 

billigaste priser. 

JOH. NILSSONS 
H A N D S K F A B R I K  

Etablerad 1866. Telefon 6 99 0. 
9 HVITFELDTSPLATSEN 9 
(Mitt emot Gamla Latinläroverket). 

Forstmästare Bergs har fått främ
mande, och frun skickar sitt lantliga 
köksbiträde bort till länsman Åhman 
för att återhämta den till honom 
bortlånade och för aftonunderhåll
ningen önskvärda sången: "Ensam 
du är ej" etc. 

När jungfrun kommer fram, fin
ner hon det emellertid opassande att 
kallia länsmannen för du, och hon 
framför fruns bud på följande sätt: 

— Jag skulle hälsa så mycket 
från fru Berg och be att få hämta 
"Ensam herr Åhman är ej, ty vid 
herr Åhmans sida sitter var afton 
en älskling och vän ..." 

Herr Åhman fick pr telefon söka 
att uppklara de mystiska insinuatio
nernas innebörd. 

lyran och gräshoppan. 
Hon stod ute på spårvagnsplatt

formen. En zigenerska med ett 
spädbarn i famnen och fyra krus-
håriga bildsköna ungar, tripp, trapp, 
trull, hängande i den vida, av 
bjärtbrokiga tygskynken konstlöst 
sammanfogade kjolen, i vars vida 
veck de då och då gömde sina icke 
oklanderligt rena, solbrynta, skrat
tande ansikten för att i nästa se
kund åter titta fram med odygdiga, 
av livslust strålande, blanksvarta 
ögon. Hon var ung och ägde den 
yppigt, blommande skönhet, som i 
ungdomen är utmärkande för denna 
ras. Över axlarna låg kastad en 
svartröd sidenschal med revor och 
fläckar här och var, i örsnibbarne 
blänkte granna stenar och över brö
stet mässingspaljetter. 

Det var nästan endast kvinnor i 
spårvagnen, och deras blickar sökte 
sig genom den öppna dörren nyfiket 
hän till denna exotiska medsyster, 
som trots sin fägring, sin ungdom, 
sina rörelsers smidiga behag icke 
syntes vinna deras gillande. Kanske 
sågo de intet av allt detta, utan en
dast att hon var besynnerligt och 
trasgrannt klädd, att barnen hade 
bra litet på sig i den friska vårvin
den och kunde varit kraftigare put
sade om näsian, att hon själv hade 
händer, vilkas form och mjukhet 
tydde på obekantskap med hårt och 
hederligt arbete. 

När hon vid en hållplats med 
högburet huvud och svajande brokig 
kjol stigit ur och ungarne ramlat 
av efter henne, sade en kvinna inne 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp-

& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913. 

i vagnen: Stackars människa! Stac
kars barn! Ett sådant liv! 

Den talande var typen för en stor
stadens arbetarhustru. Helt säkert 
ännu icke över de trettio, men redan 
vissnad — tunn, mager med ett 
färglöst, intetsägande ansikte, ett av 
dessa tusenden, som man ser utan 
att lägga märke till och har glömt 
i samma stund blicken halkat förbi 
dem. Händerna breda, seniga av 
grovt arbete. Bredvid henne två 
barn, välklädda, tjockt påpälsade, 
runda i kinderna men bleka, stilla, 
utan livlighet; storstadsbarn som 
leva i innestängda rum, leka på fuk
tiga gårdar eller i gatudammet. 

Varför beklagade denna kvinna 
med sådan känsla och övertygelse 
zigenerskan? Varför fann hon sitt 

V I D  D Ö D S F A L L  
Ring 3623 eller 14090 

C. L. Schmidts Begrafningsbyrå 
24 Kungsgatan 24, Göteborg. 

Anordnar allt till begravning hörande på er
känt bästa sätt till ytterst billigt arvode. Soli
daste och vackraste likkistor och svepningar. 
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Kerstin Lindahls 
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LUX KRYMPER EJ YLLE. 
Mjuka. ulHga plagg såsom stTumpor. barnmössor, 

handskar, ylletröjor, filtar, ylleunderklâdcr. o. s. v. 

hålla sin ursprungliga mjukhet och krympa icke om 

de tvittas med LUX. Det Sr tillverkat särskilt 

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

vävnader och låmnar allting friskt och behagligt. 

LUX säljes endast i paket. 
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p 

stor sorterinS 
RiBERG & ANDERSON 
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(Med ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

/ Josenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

18. 

Och, det kunde ju hända att den 
andra, den starkare, väntade en li
ten smula på henne. Inte?" 

Ett ögonblick såg baronen på 
flickan i stumt deltagande. Han ha
de sett de båda plantorna Moritz 
Deideles och Erna Abeking växa 
upp tillsammans, oskiljaktiga, och 
han hade nog också märkt, hur den 
ena på de sista månaderna skjutit 
väldigt i höjden, långt över den an
dra, Men han ville icke göra bar
net, som han höll av, modlöst och 

misströstande. 
"Där finns otaliga möjligheter, 

kära barn", svarade han milt. "Veni 
kunde vara så förmäten att på for
hand säga, hur de hemliga krafter, 

som utveckla plantorna, skola kom
ma att verka? Lika litet kunna vi 
föreskriva lagar för människohjär-
tait. Det blir en evig gåta. Men vi 
vilja i enfald tro vad vi hoppas och 
önska så länge vi kunna." — 

Erna grep hans hand och tryckte 
den. — "Tro, så länge vi kunna — 
ja, det är just saken. Tack, herr ba
ron, det ordet gjorde gott. Tro, tro. 
ja, — när man icke mer kan tro, så 
är ingenting mer kvar. Och — får 
jag snart igen låna en av de vackra 
böckerna ur skåpet? Jag vill så 
gärna lära något, bli förståndig, inte 
bli efter." 

Morgonen därpå på slaget sex var 
Paul åter i vaggonfabriken. Hjärtat 
hamrade, då han återsåg den stora 
hallen, som han under natten genom
vandrat vid Schacks sida. Ängsligt 
lyssnade han på varje ord. Men hur 
ivrigt inbrottet än dryftades, så 
tycktes ingen kunna falla på den 
idén att misstänka honom. Ingen be
klagade emellertid verkmästaren. 
Han redde sig för övrigt briljant. 
Medelst sitt väl "insmorda munlä
der", som en av de äldre arbetarna 
uttryckte sig, hade det lyckats ho

nom övertyga styrelsen, att det vore 
alldeles nödvändigt att ha den stora 
summan liggande till hands på kon
toret, och att det icke kunde bli tal 
om slarv eller liknöjdhet. Tvärtom 
framstod han såsom en slags upp
höjd martyr, som ett offer för sin 
tjänsteiver, så att det rent av blev 
styrelsens plikt och skyldighet att 
ikläda sig förlusten för honom. 

Detta hade satt honom i gott hu
mör, och han var icke alltför onådig 
mot Paul Wieprandt, så mycket min
dre, som han var i verklig förlägen
het för en duglig montör. 

Och då Paul, ödmjuk i sitt skuld
medvetande, tigande tog emot de 
grovheter, som verkmästaren ansåg 
det för sin plikt att ösa över honom, 
stod han snart på sin vanliga plats 
framför den ofullbordade vagnen och 
sökte taga bort alla de förbättringar, 
som han i stolt självmedvetande ut
fört för två dagar sedan. Det gjorde 
knappt ont mer. Hans ärelystnad, 
hans otåliga uppåtsträvande lågo 
stelnade, liksom döda. Han var ba
ra glad att få arbeta, att få dyka 
ned i sin uppgift, så att tankarna åt
minstone för några ögonblick fingo 

lämna det där enda kvalfulla minnet. 
Så ofta han hörde ett tillfälligt 

ord, som hans fantasi på något sätt 
kunde ställa, i något samband med 
hans brott, ryckte han till. Så snart 
en av kamraterna, bara gick ut eller 
in, kände han misstänksamhet, och 
det gick kalla kårar över honom varje 
gång en polis kom förbi. Där voro 
flera av dem denna morgon på fa
briken både civilklädda och i uni
form; de sökte komma tjuven på spå
ren. Frukostpausen var värst. Då 
fick han lov att höra på, medan kam
raterna omständligt beskrevo alla 
detaljer. Då berättades för honom, 
huru kriminalkommissarien, som re
dan på natten inkallats, genast hade 
fastställt, att där varit två inbrotts
tjuvar, att. döma efter fotspåren från 
jordiga stövlar. Och mycket disku
terades, vad väl det gåtfulla paketet 
med gamla tidningar skulle betyda. 
Just på detta paket funnos mycket 
tydliga, märken efter smörjiga fing
rar, och samma fingeravtryck funnos 
också på dörrkarmen till kontoret. 
Over dessa senare hade man skruvat 
fast en glasskiva, så att de icke 
skulle utplånas eller bliva suddiga. 

"Så'na där fingermärken, det är 
precis som en handstil", sade en för
man. "Det är så gott som ett visit
kort, lika klart som 2 gånge 2 är 4. 
Hos polisen ha de hela samlingar, ja 
hela arkiv av sådana fingeravtryck, 
för alla som ska' inburas, får först 
lov att göra ett avtryck, och dom 
gömmes ifrån hela riket, och sedan 
är det en smal sak att ta' dem i 
kragen. 

Paul torkade sin panna, där svet
ten lackade, och sedan torkade han 
också förstulet med något trassel 
järnstången, som han just fattat om 
med smörjiga fingrar. Tänk om man 
hittade på att jämföra! Hans fin
geravtryck hade de Gud ske lov inte 
i polisarkivet! Där fanns också hit
tills icke det ringaste tecken att nå
got slags misstanke kunde falla på 
honom. Kunde han nu bara hålla 
sina nerver i styr, så kunde ju hän
da att söndagsnattens tilldragelse för 
evigt förbleve en hemlighet. Men 
ändå var hans sinnestillstånd så rent 
av outhärdligt, att han just stod på 
vippen att gå direkt till chefen ocli 
ange sig själv för att få ett slut pä 
denna kurra-gömmalek. 
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tider efter avtal. 

Kvinnan 
i talarstolen. 

Några praktiska råd. 

Att uppträda offentligt som tala
re har i gångna tider och tämligen 
nära intill våra egna dagar varit för 
behållet männen, under det att kvin 
norna fått nöja sig med den visser
ligen mycket angenäma, men i läng
den något enformiga rollen av åhö 
rare. 

Vältalighet är emellertid icke en 
faddergåva, som uteslutande tillfal 
1er mannen, eller en talang, som en
dast han kan utveckla — många àv 
de kvinnor, som under de senaste 
åren vågat sig upp i de offentliga 
talarstolarna, hava med heder be
stått det svåra provet. Att jämfö
relsen verkligen utfaller så tillfreds
ställande för kvinnornas del, som den 
faktiskt gör, beror nog på att de, ge
nom sin större räddhåga och själv
kritik, icke våga, icke vilja uppträda 
som föredragshållare och talare med 
mindre de veta med sig. att de äro 
verkliga förmågor och fullt vuxna 
den krävande uppgiften. Männen 
taga saken betydligt mindre seriöst, 
varför också bredvid de många goda, 
ofta utmärkta manliga talarne ett 
stort antal medelmåttor och pratma-
kare producera sig, försvagande hel
hetsintrycket av den manliga välta
ligheten. 

Om kvinnorna skola kunna göra 
sig gällande i det offentliga livet, bli 
en faktor att räkna med i samhälls
utvecklingen, behöva de bland åtskil
ligt annat god tillgång på tränade 
talare, vilka kunna framlägga de 
kvinnliga åsikterna och önskemålen 
inför allmänheten, propagera för 
dem både som föredragshållare och 
debattörer såväl inför mindre audito
rier som inför de största församlin
gar och göra det på ett vinnande, 

I  VARIE 
SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

läser  man 
n u m e r a  

GÖTEBORGS HANDELS-

OCH SJÖFARTS-TIDNING 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Notariatavdelning. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

Guld-Or & Kedjor, 
Hederspresenter stort urval. 

JOHN WALLBERG, 
Södra Hamngatan 13, Göteborg. 
(mitt emot Museum). Tel. 145 20. 

The Florist's Telegraph Delivery 
Association TT. S. A. samt Blumepspen-
den-Vermittlung, Berlin äro två inter
nationella sammanslutningar av blomster-
liandlande med representanter jorden runt. 

Genom dessa sammanslutningar möj-
liggöres att å nästan vilken plats som 
helst få blommor expedierade under ga
ranti för utförandet. 

Inga extra omkostnader under förutsätt
ning att brev hinner fram till' dag för 
önskad leverans, i annat fall betalar kun
den telegrammet. 

Order mottages för utförandet å alla 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 — 10365 
Telegram "Vasa" 

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

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG. 

övertygande och, vid behov, myndigt 
sätt. 

De "födda" talarne torde vara 
mycket sällsynta. Å andra sidan 
ligger det inom möjlighetens gräns 
för de flesta människor att utbilda 
sig till talare, naturligtvis alltid in
om de gränser som Uppdragas av de
ras egna personliga förutsättningar, 
intelligens, kunskaper, kurage, själv
behärskning, röstresurser m. m. 

Vad som i tekniskt hänseende er
fordras är träning. Icke ens de gam
la romerska och grekiska vältalarne 
blevo vad de blevo i kraft endast av 
naturlig fallenhet utan först genom 
fostran och träning. De övade sig 
inför sina vänner och meningsfrän
der, vilka sålunda tjänstgjorde som 
ett välvilligt stämt auditorium, samt 
i närvaro av lärare, som kritise
rade, berömde, tillrättavisade, gåvo 
goda råd, eggade till nya ansträng
ningar. 

Av ovärderlig nytta för kvinnor, 
som vilja utbilda sig till talare, är 
en kurs i talteknik, konsten att an
das riktigt, att behärska stämman, 
göra den stark, böjlig, uttrycksfull 
och att tala ett vårdat språk. I vär
sta fall kan man öva sig på egen 
hand genom högtläsning, eller genom 
att hålla övningsanföranden inför si
na vänner eller mindre sammanslut
ningar, t. ex. i diskussionsklubbar. I 
det förstnämnda fallet kan ju till
fälle givas till uppriktig kritik, all
tid av stor nytta för den som vill 
fullkomna sig i sitt fack. Övningar 
i större samlingssalar äro synnerli
gen förmånliga, emedan man därige
nom lär sig att anpassa rösten efter 
olika lokalers storlek. Även framför 
spegeln bör självkritiska övningar 
äga rum. Hållningen skall vara lugn, 
musklerna icke spända utan i vila. 

Den tekniska utbildningen är na
turligtvis inte tillräcklig för att ska
pa en god talare. Det är ej nog att 
tala väl, man måste också ha något 
av värde att säga sina åhörare. Man 
behöver grundliga insikter, verklig 
sakkunskap, icke nödvändigtvis på 
alla möjliga områden, men just i det 
ämne, den fråga man specialiserat 
sig för. Vill man göra propaganda 
för en rörelse, för ett socialt eller po
litiskt krav måste man, om man skall 
kunna göra verkligt intryck på åhö
rarne, själv vara värmd av frågan 
och i stånd att uppriktigt och ärligt 
lägga in både hjärta och själ i vad 
man säger. 

Alla veta, att ett skrivet och från 
papperet uppläst föredrag, om än 
förträffligt utformat, gör ett mindre 
starkt intryck på auditoriet än det 
extemporerade anförandet, där tala
ren på ett mera personligt och direkt 
sätt riktar sig till åhörarne, även om 
detta anförande icke är lika omsorgs-
lullt uppbyggt som det skrivna före
draget. 

För nybörjaren i talarstolen är det 
emellertid säkrast att ha ett manu
skript, antingen för direkt uppläs
ning eller som stöd för minnet om 
föredraget memoreras, d. v. s. är in
lärt och återgives ur minnet. Det är 
för en icke tränad talare utomor
dentligt enerverande att stå ansikte 
mot ansikte med en tusenhövdad åhö
rareskara. Rampfebern är icke att 
leka med. Den förnimmes icke blott 
som skräck utan också som en abso
lut oförmåga att samla tankarna och 

Beethovens 
"odödliga älskade". 

Vem var hon? 
Croquis av Ruth Ahnén. 

(Då Beethovens vän, Stephan von 
Breuning, ordnade Beethovens efter
lämnade papper, fann han i en lönn
låda ett brev utan adress, utan 
namn, utan årtal, till "den odödliga 
älskade". — Det finnes infört i 
Beethovens brevsamling och i de fle
sta något så när fullständiga biogra
fierna över mästaren.) 

* 

Det sägs att- de nuvarande mänsk
liga språkens embryo var ett veskri, 
att det språk, som talades i paradi
set och var människorna lärt av 
Gud, nu är ett dött språk, så dött, 
att det blev helt och hållet glömt 
och spårlöst utplånat då de företa 
människorna förd rev os ur paradiset. 

Men nu är språket rikt. En män
niska som förstår att använda det, 
kan nyancera sitt veskri, reflektera 
över uttrycket. Och dock äro en 
människas fasa och förtvivlan nå
gon gång så stora, att det omedelbara 
veskriet — lika omedelbart som 
blixten i ett öga, det hastiga minspe
let kring en mun — är det enda som 
kan uttrycka vad hon känner. Och 
uttrycket ger lättnad. Vulkanen 
sprutar eld, men hettan ger sig och 
lavan stelnar. Orkanen ryter, men 
då han gett ut allt han har eller rät
tare sagt är, orkar han sedan icke 
mer, han vilar. 

Men om vi kunna höja oss därhän, 
att uttrycket för vår sorg blir vac
kert, då är det skön konst. Det är 
vad Kierkegaard så härligt skriver 
i sin "Enten — Eller" om de olyck
liga, som brändes vid sakta eld: då 
deras skri nådde tyrannen-mördarens 
öron, var det på så långt avstånd, 
att det ljöd som en skön musik. Och, 
människorna, som lyssnade till det, 
jublade och ropade: "mera! mera!" 

Och dock är icke detta det högsta. 
Det högsta är att själv kunna finna 
ett slags glädje i lidandet för dettas 
inneboende menings skull. Att tro 
att lidandet är meningslöst, det är 
förtvivlan. Att finna dess mening 
är storhet. Detta ger bärkraft, detta 
är seger och segerglädje. 

Få ha varit mäktiga en större så
dan seger än Beethoven. Och han 
uttrycker sin segerglädje i toner. Det 
språket är det enda gemensamma 

kläda dem i ord, även om föredraget 
är på förhand mycket noga genom
tänkt, ja, inlärt. Manuskriptet blir 
då räddaren i nöden. 

Även när det gäller en diskussion 
bör man, innan man begär ordet, ha 
antecknat de synpunkter man önskar 
anföra, de invändningar man vill gö
ra mot andras inlägg. Detta, är en 
försiktighetsåtgärd som man ser även 
mycket tränade manliga debattörer 
vidtaga. Ju mer Van man blir att 
offentligt uppträda som talare och 
debattör, desto säkrare blir och kän
ner man sig. Slutligen randas den 
stora dag då man framgångsrikt kan 
våga sig på att extemporera sina an
föranden. 

Vårhattar 
och nyheter för säsongen nu 

inkomna. 

Anna Berggren & Co. 
ViKtoriagatan 3 

världsspråket, och därför äro hans 
skapelser en hela världens egendom, 
något av det kulturellt största och 
dyrbaraste vi äga. 

Men skulle vi ha fått detta i lika 
hög grad, om Beethoven varit vad vi 
tanklöst mena och utsäga med ordet 
"lycklig?". Om han vunnit sin 
"odödliga älskade?" Om han haft 
ett hem, om han, då han återvänt 
från sina långa ensamma vandring
ar, mötts av ett strålande leende och 
två mjuka armar om sin hals? 

Att Beethoven visste vad kärlek 
var, det ligger utom allt tvivel. Tro
ligen icke heller bara en gång, även 
om Romain Rollands förmodan att 
Beethoven aldrig var utan en kärlek 
icke håller streck. Men vem var 
hans odödliga älskade? Var det 
Guilietta Guiccardi, var det There
se Brunswick, Amalie Seebald, eller 
vem var hon? 

Därpå har gissats i årtionden, och 
gåtan skall troligen aldrig kunna lö
sas. Ty hur personlig än tonen "Jr 
i detta brev med sina i dess post-
scripta stegrade ömhetsuttryck: det 
blev aldrig avsänt! 

En sida hos Beethoven som är allt 
för litet beaktad är hans liv som 
drömmare. Han är ju först och 
främst den väldiga kraften, den se
ga energien, en geniets och handlin
gens man, icke blott spontant utan 
lika mycket i det som uttryckes i en 
stor tänkares ord, att "snillet är ett 
oändligt tålamod". Men han var 
också i hög grad drömmaren. Den 
värld hans ande levde i, var en helt 
annan än den som omgav honom. 
Och hans "odödliga älskade?" Var 
det någon, i vars ögon han verkligen 
sett in? Kan det icke tyckas som 
en möjlighet att hon endast var hans 
livs drömda lycka? Denna "odödli
ga älskade", henne älskade han en 
tid i Guilietta, i Therese och i vem 
eller vilka flera det nu var. Men 
något bestående jordiskt namn kun
de han icke giva henne, därtill var 
hon honom allt för mycket ideell, ut
rustad med all den härlighet som han 
uttryckt i en stor del av sina verk. 

Och så satte han sig en gång ned 
att skriva till henne —-på lek! — 
de rörande ord, som föranlett så 
många gissningar, men som aldrig 
lett till gåtans lösning. Drömmaren 
mötte hennes blick, slöt henne till 
sitt hjärta, viskade till hennes ande 
vad ord dock aldrig kunna uttryc
ka: ett ensamt hjärtas hunger efter 
kärlek och förståelse! 

Om denna dröm varit förkroppsli
gad och om Beethoven verkligen satt 
in sin energi på att vinna henne, 
"den enda" —: förutsatt att hon 
verkligen älskat honom tillbaka, hur 
ovärdig hans kärlek skulle icke den
na "enda" varit, om hon ej med ho
nom gått genom eld och vatten ! Men 
det troliga . är att Beethoven var 
skygg för lyckan, som de flesta 
drömmare äro: rädd att verkligheten 
skulle beröva själens vingar något av 
den guldglans som färgade dem, rädd 
för livskampens brutala grepp kring 
hjärtats finaste och sköraste strängar. 
— Och så förblev han ensam —• ble^ 
sitt livsverks store martyr. 

Och är det så säkert, att den från 
de långa, ensamma vandringarna 
återvändande lurvige drömmaren 
med den dammiga rocken och de le
riga skodonen, som försummat mål
tidstimmarna och lämnat makan afct 
taga hela vården om hemmet, alltid 
skulle fått ett strålande, himmelskt 
leende till välkomsthälsning och ett 
par mjuka armar om sin hals? Och 
skulle icke skuggan av en förebrå
else, en missnöjd min, påminnelsen 
ur hennes mun om obetalda räkning
ar ha försatt honom ur stämning och 
förtagit friskheten ur de motiv han 
förde med sig från det intima um
gänget med naturen! — 

— 

• V" r 

• • - i! 

mamma 
allüd/füistads jn&tâasuri. 

Eu pntiel Rinso 
oeil en baljïï Ijurm 
vatten är allt 
som behövs 
för veckans 
tvätt. 

En stilfull 
men ändå billig dam väska 
erhåller Ni alltid hos 

%fui Å.Qalun 
u U KORSGATAN 12 

Dej. är onödigt att koka kIJ 
om man nnvnnder Rin,„ „ 
laggn klfidernn i blôl i en'li, °m »Il 
lösning över natten och J m Rln««-
skölja «lern väl morgonen «II 
<le rena ocli snövita. Enda«? bliv» 

_ j , _ Sigaf.e s,'»len„ behôt,lmul-
|S||>SbR ga» In» mellan hän*** 

PH 

Eller om han gjort våld på sig 
själv och böjt sig under vardagens 
och samlivets tusen små förpliktel
ser — och av en sådan pliktmänniska 
som Beethoven kunde man ha vän
tat det — skulle vi då ha fått ada
giot i ciss — mollsonaten och jubel
kören i "den nionde?" 

Alldeles säkert är det icke. 
Men alldeles säkert är, att allt 

vad som sagts och säges om Beetho
vens odödliga älskade, är och förblir 
gissningar och att vi aldrig skola få 
svaret på frågan: vem var hon? — 

45 öre 
per paket 

i På grund nv (1 „k 

renhet lockar B|„. Wl1"« 
själv bokstnvlige" 
se" »Inn koknL ôch 

I gnuggning. K och "tan 

• i g 
SUNLIGHT SÀPTVÀL *KT,t80lA<. 

Vill Ni 
bli vacker? 

f * De^ål, finger den väck-
' raste hyn, är Oviml, i" 
Tvålan är tillverkad efter beprövad 
skonhetsrecept och innehåller bland» 
dra skonhetsmedel även äggula läkare 
främsta medel för hudens" ffckön^ 

Vill Ni bli vacker så köp därför 
F. PAULPS 

Ovicu la  (ägg )  Två l  
Användes av våra vackraste skådespelerskor. 

BöcKer. 
Wilma Hultgren-Hillberg: Glim

tar från yttersta östern. (Förlags
aktiebolaget Västra Sverige. Pris 4 
kronor). 

När man ej har tillfälle att resa 
själv äro reseskildringar goda surro
gat. I synnerhet om de äro så må
leriska och levande som fru Wilma 
Hultgren-Hillbergs. Man har knap
past börjat hennes bok, förrän man 
hokus pokus filiokus är ryckt tu
sentals mil bort från "the old Swe
den" och "hörnad" i ett amerikanskt 
blixttåg föres genom obekanta och 
dock med ens så förunderligt välbe
kanta land och miljöer, samt vidare 
per ångare till Österns fjärran riken. 
Av allt man läst om Japan ha få 
skildringar bitit sig så in i minnet 
som den varmed fru Hultgren-Hill
berg målar sina egna intryck vid 
uppenbarelsen om detta land. Man 
är i .Japan, man andas luften i en 
annan zon, förnimmer närheten av 
en annan ras, känner att det hela är 
en helt ny värld, en bedårande, 
fängslande, överraskningarnas värld, 
vari vi äro idel ögon, uppmärksam
het och intresse, om också i grund 
ooh botten främlingar och turister. 

Tråkigt har man aldrig i förfat
tarinnans sällskap. Därtill äger hon 
i allt för hög grad en reseskildrares 
förnämsta dygder: snabbheten i upp
fattning och blick, den visuella klar
heten i framställning och last but 
not least ett oförbränneligt gott lyn
ne på färden. 

II—r S-—g. 

En Hatt av 

"Wilkes" fabrikat 
är det stilfullaste för en herre, 

Rikedomen är som saltvatten. Ju 
mer man dricker därav desto törsti
gare blir man. Det samma gäller 
berömmelse. 

Schopenhauer. 

elegantaste Skodon \>. 

/löpes hos 

A.-B y Nya 

v\ Tel. 91 79 

City Skomagasin 

Kungsgatan 51 jj 

Edstams ManufaKtur 

$ Trikåmagasin 
Kungsgatan 28. 

Vår-Nyheter  

nu inkomna i rik

haltig sortering. 

Ytterst låga priser. 

Kanclsl^ompa11^ 

Drottninggata 4^ 

TELEFON 15379 
ÖÖTEBORG ^ 

ALLTID TREVLIGA NYHE'T^,n 

HANDSKAR och VAN? 

[Bomullstyger - JYIöbeltyger - 6arain j 
Vackra, starka, handvävda, ljus- oel) tvättäkta 
Prover sändas, v Precisera godljetsfullt vad fli önskar. 

Konsjtflttens försäljntngamagaain, Goteborg-^,,,,.. 
•••••••iiaiiaaaaaaaaaaaaaaaaailiailaaiaBBa||||||B||||B||||iaaaaii>'11 
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Offentliganöjen. 

'"''w 

Stora  Tea tern  
. kl i 30 Billighetsmatiné: 

»utland3? a 
Bajadären. 

Kl. 7.30: 

Madame_PompadoiK_ 

l oren s bergsteatern 
,J(r Pâsk kl. 1,30 Barnföreställning : 

Mästerkatten I stöflar. 

Varje afton kl. 8 : 

Brev med utländska frimärken. 

fÖLKTBATERN. 
Annandag Påsk kl. 1,30 

Billighetsmatiné : 

Fröken Renées kärleksäventyr. 

Varje afton kl. 8: 
Spel Ut. 

|\|ya Teatern. 
Annandag Påsk kl. 1 extra föreställning 

för teaterbesökare från grannsamhällen : 

jorden runt på 80 dagar. 
Varje afton kl. 7,30: 

jorden runt på 80 dagar. 

LILLA TEATERN. 
Annandag Påsk kl. 1,30 Billighetsmatiné: 

Halta Lena ocK vindögda Per. 
kl. 7 och 9 : 

Hemslavinnor. 
Andra dagar kl. 8; Samma pjes. 

Konf i rmat ionsgåvor  
av bestående värde. 

S J Ö G R E N S  

NORRA HAWN<SAE\NN?18 

Fräkenpomada, 
Leverfläckspomada åter inkommen, 4 kr. 
pr. burk. Nu på våren rekommenderas mi
na välkända behandlingar för narig, rynkig 
och torr lind, frost och rodnad i händer 
o. ansikte. Ex. Ansiktsmassös Wilhelmina 
Tholin, Chalmersgatan 17. Tel. 8934. 
Vardagar 11—4, halv 6—7. 

Babyutstyrslar 
Nyaste modeller. Alla prislägen. 

Linneutstyrseln 
Kungsgatan 48. Oöteborg. 

TanKar. 

1 
Nu inkommet Säsongens Nyheter i 

Vår -  och  Sommarkappo r  
samt Dräkter 

Beställningar mottagas o. utföras elegant 
o c h  t i l l  v å r a  k ä n d a  b i l l i g a  p r i s e r .  
Utmärkta tygsorter o. förstklassigt arbete. 

VICTOR SVENSON L G>. 
3 5  K u n g s g a t a n  3 5  ( M i t t  f ö r  D o m k y r k a n ) .  

Att älska med sin heders förlust 
är att älska olyckligt. 

* 

Människan bör äga det inom sig 
själv, varigenom hon kan med ära 
begynna och sluta sin levnad. Hon 
bör bereda sig till dö,den med ett 
sinne, som är fullkomligt avsöndrat 
från allt världsligt; det gör ej till
fyllest att hava tagit avsked av all 
sin världsliga förhoppning, längtan 
och kärlek; hon måste slita «ig ifrån 
sig själv, hon får ej dröja till sista 
levnadsstunden att slå ur sin håg 
hela världen, som onekligen skall 
försvinna ur alla människors ögon; 
men hon måste i god tid tänka på 
denna förlust och övertala sig att 
lämna allt utan förbehåll och min
sta knot.. . Dessa tankar äro skriv
na av den, som ingenting åstundar, 
ingenting fruktar, och som ingenting 
påbördar en människa att tro. 

Fru Blom ringer i telefon till fru 
Gren: — Jag har tagit en jungfru, 
som tjänat hos fru Gren, men hur 
har fru Gren kunnat ge henne ett 
så vackert betyg??! Hon är ju full
ständigt oduglig!! 

Fru Gren: — Vackert? Jag har 
skrivit, att hon fullgjort sina ålig
ganden efter bästa förstånd, men, 
snälla fru Blom, förstånd har hon ju 
inget. 

Av Drottning Kristina. 
Världen är ombytlig, människan 

likaså. Och likvä.l händer ingen-
hflg nytt, ty människorna och 
världsåldrarna likna mest varandra. 

När en människa äger verklig för
tjänst fruktar hon ej för någon an
nans. 

* 

Intet tillstånd gives, som man ej 
an 'göra ärofullt, antingen genom 

uppförande eller sitt lidande 
«äruti. 

* 

Man bör med iver bjuda till att 
"tjäna ett stort och berömligt 
anm. fas^. avun(jen jer eng •j3e_ 

»ödanden. 

* 

F 
mell" männ^s^a som lever sitt liv 

an en kam och en spegel är ej 
,a"> « tern av jorden 

* 

lös U ^Skar eJ alltid den man bär 
aTjt • n'nS för, men bär alltid hög-

ning for den man älskar. 

TAPISSERI 
DETALJ 

ö. Hamng. 81.1 tr 

Uppritade & 
påbörjade 
Vitvaror 

SNAPSHOTS. 
Lokale Forhold. 

Soaré. 
Uppläsning, sång m. m. 
En fulltalig, blandad, mer eller 

mindre elegant, nervös och trött af-
tonpublik. 

Genom takkronornas vita kupor 
strömmar ljuset ned obarmhärtigt 
och skarpt. Yarje brist i den stora 
salens osköna utsmyckning framträ
der, allt gammalt damm i ornamen
ten på estraden, all ingrodd smuts i 
målningarna, allt solk på den svarta 
flygelns väldiga låda. 

Ingenting tar sig bra ut. Man kan 
räkna hårstråna på de framför sit
tandes huvuden och upptäcka om 
något ligger snett, följa varje ryn
ka i en dräkt, i ett ansikte och se på 
herrarnas jacquetteknappar hur mån
ga månader eller år de haft dem. 
Var och en har en känsla som satt 
han på en bricka, upplyftad under 
solens genomträngande ljus. Och 
man önskade att man hade en para
soll att spänna upp för sina blän
dade, trötta ögon och en annan för 
sin nacke. — denna kroppsdel om 
vars överkänslighet man aldrig blir 
mera medveten än i en alltför starkt 
upplyst salong. 

Ingen vågar fritt och obehindrat 

röra sig. Knappast andas. En be
tryckande. förlamande känsla av 
obehag griper oemotståndligt alla 
dessa mäaniskor, som från sina be
hagliga rum, sina vackert avdämpa-
de salonger plötsligt sitta här i detta 
lörfärande vita, kalla ljus och ängs
ligt bevaka om de övriga omkring 
bevaka dem. 

En dam söker sticka undan sina I 
•v älsignat bekvämt chausserade föt
ter i den skinande blankskinnssko-
raden — en annan döljer sina just 
denna afton försmädligt rodnande 
händer under programmet — en 
fred je viskar tillintetgjord till sin 
make att hans halsduksstropp stic
ker upp i nacken. 

På estraden står en man. Man 
kan räkna svettdropparna på hans 
panna. Men det är inte för det man 
kommit hit. Inte för att se hur sol
kigt, smolkigt, bristfälligt allt är. 
mte för att plåga och plågas — utan 
lör att få stämning, illusion, för att 
glömsk av sig själv och vardags
världen omkring få lyftas upp på 
fantasiens vingar. 

Men vem kan få stämning med 
3,000 elektriska normalljus i ansik
tet!? — Åtminstone inte jag! Näi 
nian efter ett par timmars outsägliga 
marter och fåfänga försök att kopp
la av de många strömmarna stapp
lar upp från sin plats, känns det 
som om man suttit på avrättning i 
den elektriska stolen — utan att dö. 

I en operationssal -eller ett bad
rum — låt gå för det helvita, obarm
härtiga strålkastareljuset! Men giv 
oss i våra nöjessalonger en trivsam
mare belysning — en mera dämpad 
och uthärdlig såväl för åhörarna som 
för dem, som skola uppträda och 
agera en hel kväll, och som väl be
höva stödet av en behaglig, lugnan
de och illusionsgivande clair obskyr. 

Ragna Peters. 

affra jrämsfa 

ar o 

Limdgrenslhcer 
märka sig 

ge nom sm styrka 
och u/sökt jirià arom 
samf garanteras rena 
och ojörfafskade. fe? 

for akta vara. "j 

Dam- ® Herr-HandsKar 
i erkänt goda kvaliteer och 

billigaste priser. 

JOH. NILSSONS 
H A N D S K F A B R I K  

Etablerad 1866. Telefon 6 99 0. 
9 HVITFELDTSPLATSEN 9 
(Mitt emot Gamla Latinläroverket). 

Forstmästare Bergs har fått främ
mande, och frun skickar sitt lantliga 
köksbiträde bort till länsman Åhman 
för att återhämta den till honom 
bortlånade och för aftonunderhåll
ningen önskvärda sången: "Ensam 
du är ej" etc. 

När jungfrun kommer fram, fin
ner hon det emellertid opassande att 
kallia länsmannen för du, och hon 
framför fruns bud på följande sätt: 

— Jag skulle hälsa så mycket 
från fru Berg och be att få hämta 
"Ensam herr Åhman är ej, ty vid 
herr Åhmans sida sitter var afton 
en älskling och vän ..." 

Herr Åhman fick pr telefon söka 
att uppklara de mystiska insinuatio
nernas innebörd. 

lyran och gräshoppan. 
Hon stod ute på spårvagnsplatt

formen. En zigenerska med ett 
spädbarn i famnen och fyra krus-
håriga bildsköna ungar, tripp, trapp, 
trull, hängande i den vida, av 
bjärtbrokiga tygskynken konstlöst 
sammanfogade kjolen, i vars vida 
veck de då och då gömde sina icke 
oklanderligt rena, solbrynta, skrat
tande ansikten för att i nästa se
kund åter titta fram med odygdiga, 
av livslust strålande, blanksvarta 
ögon. Hon var ung och ägde den 
yppigt, blommande skönhet, som i 
ungdomen är utmärkande för denna 
ras. Över axlarna låg kastad en 
svartröd sidenschal med revor och 
fläckar här och var, i örsnibbarne 
blänkte granna stenar och över brö
stet mässingspaljetter. 

Det var nästan endast kvinnor i 
spårvagnen, och deras blickar sökte 
sig genom den öppna dörren nyfiket 
hän till denna exotiska medsyster, 
som trots sin fägring, sin ungdom, 
sina rörelsers smidiga behag icke 
syntes vinna deras gillande. Kanske 
sågo de intet av allt detta, utan en
dast att hon var besynnerligt och 
trasgrannt klädd, att barnen hade 
bra litet på sig i den friska vårvin
den och kunde varit kraftigare put
sade om näsian, att hon själv hade 
händer, vilkas form och mjukhet 
tydde på obekantskap med hårt och 
hederligt arbete. 

När hon vid en hållplats med 
högburet huvud och svajande brokig 
kjol stigit ur och ungarne ramlat 
av efter henne, sade en kvinna inne 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp-

& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913. 

i vagnen: Stackars människa! Stac
kars barn! Ett sådant liv! 

Den talande var typen för en stor
stadens arbetarhustru. Helt säkert 
ännu icke över de trettio, men redan 
vissnad — tunn, mager med ett 
färglöst, intetsägande ansikte, ett av 
dessa tusenden, som man ser utan 
att lägga märke till och har glömt 
i samma stund blicken halkat förbi 
dem. Händerna breda, seniga av 
grovt arbete. Bredvid henne två 
barn, välklädda, tjockt påpälsade, 
runda i kinderna men bleka, stilla, 
utan livlighet; storstadsbarn som 
leva i innestängda rum, leka på fuk
tiga gårdar eller i gatudammet. 

Varför beklagade denna kvinna 
med sådan känsla och övertygelse 
zigenerskan? Varför fann hon sitt 

V I D  D Ö D S F A L L  
Ring 3623 eller 14090 

C. L. Schmidts Begrafningsbyrå 
24 Kungsgatan 24, Göteborg. 

Anordnar allt till begravning hörande på er
känt bästa sätt till ytterst billigt arvode. Soli
daste och vackraste likkistor och svepningar. 

i moderna och ele
ganta passformer 

nu inkomna. 
Se Skyltfönstren! 

VUILH. KAESENS Eftr. 
Skomagasin 

Vallgatan 24. Tel. 3739. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

LUX KRYMPER EJ YLLE. 
Mjuka. ulHga plagg såsom stTumpor. barnmössor, 

handskar, ylletröjor, filtar, ylleunderklâdcr. o. s. v. 

hålla sin ursprungliga mjukhet och krympa icke om 

de tvittas med LUX. Det Sr tillverkat särskilt 

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

vävnader och låmnar allting friskt och behagligt. 

LUX säljes endast i paket. 

LUX 
SUNLIGHT SÅPTVÄL AB- GÖTEBORG 

lllillllllllllllill!!"" ""îlIIHIIIlIRItlIlISIHltlllilBIBlHMBB 

Damunderkläder 
p 

stor sorterinS 
RiBERG & ANDERSON 

ayen s°m badtvål den 
I0«*nåmsta. 

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

/ Josenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

18. 

Och, det kunde ju hända att den 
andra, den starkare, väntade en li
ten smula på henne. Inte?" 

Ett ögonblick såg baronen på 
flickan i stumt deltagande. Han ha
de sett de båda plantorna Moritz 
Deideles och Erna Abeking växa 
upp tillsammans, oskiljaktiga, och 
han hade nog också märkt, hur den 
ena på de sista månaderna skjutit 
väldigt i höjden, långt över den an
dra, Men han ville icke göra bar
net, som han höll av, modlöst och 

misströstande. 
"Där finns otaliga möjligheter, 

kära barn", svarade han milt. "Veni 
kunde vara så förmäten att på for
hand säga, hur de hemliga krafter, 

som utveckla plantorna, skola kom
ma att verka? Lika litet kunna vi 
föreskriva lagar för människohjär-
tait. Det blir en evig gåta. Men vi 
vilja i enfald tro vad vi hoppas och 
önska så länge vi kunna." — 

Erna grep hans hand och tryckte 
den. — "Tro, så länge vi kunna — 
ja, det är just saken. Tack, herr ba
ron, det ordet gjorde gott. Tro, tro. 
ja, — när man icke mer kan tro, så 
är ingenting mer kvar. Och — får 
jag snart igen låna en av de vackra 
böckerna ur skåpet? Jag vill så 
gärna lära något, bli förståndig, inte 
bli efter." 

Morgonen därpå på slaget sex var 
Paul åter i vaggonfabriken. Hjärtat 
hamrade, då han återsåg den stora 
hallen, som han under natten genom
vandrat vid Schacks sida. Ängsligt 
lyssnade han på varje ord. Men hur 
ivrigt inbrottet än dryftades, så 
tycktes ingen kunna falla på den 
idén att misstänka honom. Ingen be
klagade emellertid verkmästaren. 
Han redde sig för övrigt briljant. 
Medelst sitt väl "insmorda munlä
der", som en av de äldre arbetarna 
uttryckte sig, hade det lyckats ho

nom övertyga styrelsen, att det vore 
alldeles nödvändigt att ha den stora 
summan liggande till hands på kon
toret, och att det icke kunde bli tal 
om slarv eller liknöjdhet. Tvärtom 
framstod han såsom en slags upp
höjd martyr, som ett offer för sin 
tjänsteiver, så att det rent av blev 
styrelsens plikt och skyldighet att 
ikläda sig förlusten för honom. 

Detta hade satt honom i gott hu
mör, och han var icke alltför onådig 
mot Paul Wieprandt, så mycket min
dre, som han var i verklig förlägen
het för en duglig montör. 

Och då Paul, ödmjuk i sitt skuld
medvetande, tigande tog emot de 
grovheter, som verkmästaren ansåg 
det för sin plikt att ösa över honom, 
stod han snart på sin vanliga plats 
framför den ofullbordade vagnen och 
sökte taga bort alla de förbättringar, 
som han i stolt självmedvetande ut
fört för två dagar sedan. Det gjorde 
knappt ont mer. Hans ärelystnad, 
hans otåliga uppåtsträvande lågo 
stelnade, liksom döda. Han var ba
ra glad att få arbeta, att få dyka 
ned i sin uppgift, så att tankarna åt
minstone för några ögonblick fingo 

lämna det där enda kvalfulla minnet. 
Så ofta han hörde ett tillfälligt 

ord, som hans fantasi på något sätt 
kunde ställa, i något samband med 
hans brott, ryckte han till. Så snart 
en av kamraterna, bara gick ut eller 
in, kände han misstänksamhet, och 
det gick kalla kårar över honom varje 
gång en polis kom förbi. Där voro 
flera av dem denna morgon på fa
briken både civilklädda och i uni
form; de sökte komma tjuven på spå
ren. Frukostpausen var värst. Då 
fick han lov att höra på, medan kam
raterna omständligt beskrevo alla 
detaljer. Då berättades för honom, 
huru kriminalkommissarien, som re
dan på natten inkallats, genast hade 
fastställt, att där varit två inbrotts
tjuvar, att. döma efter fotspåren från 
jordiga stövlar. Och mycket disku
terades, vad väl det gåtfulla paketet 
med gamla tidningar skulle betyda. 
Just på detta paket funnos mycket 
tydliga, märken efter smörjiga fing
rar, och samma fingeravtryck funnos 
också på dörrkarmen till kontoret. 
Over dessa senare hade man skruvat 
fast en glasskiva, så att de icke 
skulle utplånas eller bliva suddiga. 

"Så'na där fingermärken, det är 
precis som en handstil", sade en för
man. "Det är så gott som ett visit
kort, lika klart som 2 gånge 2 är 4. 
Hos polisen ha de hela samlingar, ja 
hela arkiv av sådana fingeravtryck, 
för alla som ska' inburas, får först 
lov att göra ett avtryck, och dom 
gömmes ifrån hela riket, och sedan 
är det en smal sak att ta' dem i 
kragen. 

Paul torkade sin panna, där svet
ten lackade, och sedan torkade han 
också förstulet med något trassel 
järnstången, som han just fattat om 
med smörjiga fingrar. Tänk om man 
hittade på att jämföra! Hans fin
geravtryck hade de Gud ske lov inte 
i polisarkivet! Där fanns också hit
tills icke det ringaste tecken att nå
got slags misstanke kunde falla på 
honom. Kunde han nu bara hålla 
sina nerver i styr, så kunde ju hän
da att söndagsnattens tilldragelse för 
evigt förbleve en hemlighet. Men 
ändå var hans sinnestillstånd så rent 
av outhärdligt, att han just stod på 
vippen att gå direkt till chefen ocli 
ange sig själv för att få ett slut pä 
denna kurra-gömmalek. 



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

Emilie Petterssons 
Broderiaffär 
(Inneh. A. HÄKSTKÖM) 

KUNGSGATAN 45 TELEFON S831 

Färdiga ritade arbeten ständigt 
på lager till billigaste priser. 

Garner och alla slags tillbehör 
för handarbeten i största urval. 

Vi ogilla ofta en mängd saker, en
dast för att vi icke själva varit med 
om att ordna dem. 

Otto Weiss. 

Varje förståndig husmoder 
använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Därom äro nu alla 
fullt eniga om nämligen att Bergmans 
Enkas Delikatessbrödsorter äro de mest 
förstklassiga och goda. Säljes i väls. spec, 
affär i Göteborg. Telefon 10837. 

eget öde så mycket bättre och lyck
ligare än hennes? 

Vart for hon? Till sitt hem ute 
i förstaden, ett rum och kök i en 
arbetarkasärn. Vad såg hon från 
sina fönster? Husväggar och nere 
i djupet gatan eller gården. Mannen 
borta på arbete dagarna i ända, 
barnen i skolan eller ute med kam
raterna. Och hon själv upptagen av 
städning, matlagning, sömnad, stopp
ning. Då och då ett ärende ut, till 
torget, till butiken -— ett par tre 
gator och alltid desamma, en spår
vagnstur — — 

Och zigenerskan? Ett liv i fri
het och bekymmerslöshet, i solsken 
och ständig växling. En resa utan 
slut, från trakt till trakt, från land 
till land tillsammans med anförvan
ter och vänner, ett onyttigt men 
sorglöst och muntert följe. 

Fyra fem vagnar rulla vägen 
fram utan brådska så som de män
niskor färdas, vilka äro herrar över 
sin tid och icke hava något mål för 

F ö r  V Å R E N !  
Stort urval av nyinkomna vackra, färgäkta Sommartyg-er i 

Frotté, Musslln, Gabardin, Folard, Voile, Zefyr och 
Bomullstyg. ——— GOSSKOSTYMTYGER, 

Lahmans Triootunderkläder för Herrar och Damer. Underkjolar, 
Strumpor, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, Allmogegardiner, 
Möbeltyger, Borddukar vackert urval, äkta färger. Linneduktyger, 
Handdukar, Sängtäcken, Filtar. Hvita Väfnader, bästa fabrikat. 

Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
BERTHA ANDERSON 

15 Korsgatan 15 

n,Jj upplagan av den världs-
U'UJG berömda siaren 

N o s t r a d a m u s  
profetior om världens öden från år 1558 
till år 3797 har i bokhandeln utkommit. 
Förutsägelserna till dato hava noggrant 
gått i uppfyllelse. (Se anmälan i n:r 7 
av denna tidning!) 

Direkt från förlaget expedieras boken 
pr postförskott för kr. 1: 25. 

Re k visitionssedel. 
Ifylles och insändes till Litteraturför

laget, Yegagatan 3, Stockholm. 
Sänd mot postförskott ex. 

"Nostradamus" à Kr. 1:25. 
.hamn: 
Bostad: 
Postadress : 

sin färd utan resa för resans egen 
skull. En vacker skogsdunge, en 

sjöstrand invid vägen nära en by 
och man slår läger. Hästarne spän
nas från, tälten resas, hundarne 
skälla, ungarne leka, skratta, flyga 
i luven på varandra, och vid grytan, 
som hänger över elden på några i 
jorden nedstuckna grenar, sitter en 
gammal kvinna och kokar maten. 
Hon blinkar belåtet i solskenet och 
den smala bruna handen för med 
kraft sleven i den stora grytan. 
Hövdingen röker i maklig ro sin 
pipa, de unga karlarne gå ut för att 
förtenna kokkärlen i bondgårdarne, 
och deras hustrur ströva med den 
minste i famnen och de större bar
nen hängande i kjolarne omkring 
'och spå och tigga. Det skramlar av 
silver i fickor och kjortelsäckar och 
korgarne fyllas — 

Kvällen kommer, eldarne flamma 
lustigt i lägret, grytorna puttra, man 
musicerar, dansar — —. Stjärnor
na brinna på fästet, natten är ljum, 
luften doftande, och när tältduken 
på morgonen slås åt sidan, rullar 
solklotet upp i öster — 

Det är tid att bryta upp mot nya 

m 

C H I C  
G r å t t  f i s k b e n s m ö n s t e r  

e x t r a  s t a r k  

år 12 13 14 15 16 

Kr. 47;- 48:- 49:- 50:- 51:-

Fi sktorget, 
Tel . 13865 - 1092 - 3072 
Tel.-adr.: "BERLINS" 

osedda trakter. Kanske når man 
snart hamnstaden och gör med den 
stora ångaren överresan till ett 
okänt, skönt land, som man utan 
brådska skall genomkorsa för att 
sedan draga vidare ut i den omät
liga, den underbara världen — — 

Arbetarhustrun skakar åter be
klagande på huvudet. — Stackars 
människa. Stackars barn! Ett så
dant liv! 

Det hela är en variant av den gam-

S t o p  u t f ö p s ä l j n i n  
av 

Dräkt-tyger 
börjar tisdagen den 3 april. 

Cheviot, helylle, br. 140 cm., flera färger . från 4.25 
Kläde „ ÎÎ 130 n l:ma kvalité ii 

. till 
9.50 

Gabardine „ » 130 n slump 
ii 

. till 7.50 
Dräkttyg „ n 140 n grått rutigt ii 5.-
Dräkttyg „ » 130 ii slump, pass. till Goss- och Flickkläder. ii 3. 
Cover-eoat „ n 140 ii ii 

ii 

8.50 
Home-spune » 140 ii bortslumpas 

ii 
ii 5.— 

Frotté, stort urval . från 1.25 

mtr. 

A.-B. Carl Johnsson 
Kungstorget 2 

• 1 S ———i 
i . 

Hela eftermiddagen samma av
grundskval. Han var som mörbultad 
när äntligen fabrikens ångvissla 
ljöd, och hade blott en klar tanke: 
Hem till Julia, få lägga huvudet mot 
hennes axel och glömma både sig 
själv och världen i hennes smeknin
gar ! Ty hon kunde skänka glömska 
den svarta Julia. Hopp och vilja 
drunknade i hennes armar. — Ofta 
vid denna tiden, då det nyktra dags
ljuset föll på hans arbetsplats, kom 
en dunkel känsla över honom, att det 
egentligen vore förnedrande att söka 
skaffa ett felsteg ur världen genom 
glömska, i stället för att genom ett 
ärligt bemödande gottgöra — en 
aning om, att det egentligen vore lik
tydigt med moraliskt självmord, att 
så där gravlägga allt högsint strä
vande, slö som ett lastdjur gå igenom 
dagens trampkvarn och intet högre 
mål ha än att komma hem till en 
skön kvinna. Men så snart skym
ningen föll började han redan med 
flygande pulsar att vänta på ljusens 
slocknande i Pothoffs källare och att 
lyssna efter Julias lätta, kattlika 
steg. — Djupt begraven i en låda i 
skrivpulpeten låg hans uppfinning. 

Varje tanke på att förverkliga den 
var uppgiven. Och det sövande gif
tet i Julias lärdomar! Han visste 
och kände, att det var gift; denna 
cyniska ringaktning för allt vad 
människorna kalla ära, för världens 
dom, detta hån över varje allvarligt 
viljande och strävande, som gällde 
något annat än kärleken; detta gift 
sövde sorgen och självförebråelserna 
i hans själ. Och han insög det gi-
rigt och lät sig sjunka. Varför brå
ka och anstränga sig i den förryckta 
tanken, att han vore något ovanligt, 
något särskilt; tvärtom, han var en
dast en av hundratusen — som Julia 
sade: "Endast en liten mygga mer i 
den oerhörda myggdansen. Myggor 
ha en enda dag. Varför då icke 
leva denna enda dag?" 

XI. 

Av dagarna blevo veckor och snart 
en och en halv månad. Det stora 
valnötsträdet hade lyckats i sina 
skärt rosiga utvecklingsförsök, och 

var nu försett med ett dunkelgrönt 
lövtak, lika ogenomträngligt för sol 
och regn som ett riktigt tegeltak. I 
baronens liliputträdgård hade tre 
liljekonvaljestänglar och en liten 
jämmerlig aurikel avlöst ett stånd 
snödroppar och den enda violen. De 
kommo åter upp varje år i skydd av 
husväggen och voro de första vår
hälsningarna. En kejsarkrona växte 
i höjden och tittade över staketet, 
men tyvärr utan blomma. Sommar
blommornas frön däremot hade kom
mit upp tjockt som en päls, både i 
cigarrlådorna — baronens drivbän
kar!— och på "kalljord", och han 
var nu hela dagen sysselsatt att plan
tera ut sina plantor. Så ofta den 
gamle Deideles kom hem med sin 
lumpsäck stannade han och underhöll 
grannarna med tal om Moritz och 
hans utsikter samt hela Rosenhofs 
krönika. Hos smeden AVieprandt 
gick det tillbaka med arbetet. Den 
gamle mannen var allt för gammal
modig och höll icke steg med tider. 
En affärsman måste ha idéer, fanta

si, tankar. Flit och ärlighet — tja 
med bara ärlighet kommer man 

inte långt." 

med tvättbräda och rotborste vid tvät
ten. En enkel kokning med Tomtens 
Tvättpnlver gör dem överflödiga, om 
Ni tvättar enligt bruksanvisningen. 

Bråsths Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

REKOMMENDERAS. 

KOL VED 
COKES 

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

Cf(\er oc\v mer 

A .  E l l w é n  
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

OBS!. Prima varor. Billiga priser. 
Redbar behandling. 

SVENSSON5 

IÄCKEßRÖDs 

övertygas den ärade allmänheten om att 
är den för

nämsta 
bland tvålar 
Säljes i varje 
välsorterad 

affär. 

YVY-tvålen 

Aktiebolaget YVY Fabriken, Ystad. 
la fabeln am den förståndiga och 
präktiga myran, som arbetar hårt 
och hederligt, och gräshoppan, som 
lättsinnigt och ansvarslöst musice
rar och leker bort sommaren och som, 
när den bekymmersamma vintern 
kommer, av myran tillkastas ett iro
niskt: "Du har spelat hela somma
ren, dansa nu!" 

Den här varianten är emellertid, 
tyvärr, inte på långt när så lärorik. 
Gräshoppan fortsätter ju här ostraf
fat sitt lustiga gräshoppsliv. Men 
den trösten återstår dock alltid, att 
myran i den här historien har en 
klar och bergfast övertygelse, att 
hon är den av livet gynnade. Hon 
känner sig med sitt: "Stackars män
niska! Ett sådant liv!" så-tacksamt 
lycklig och lätt om hjärtat, som man 
gör, när man kommer underfund 
med hur gränslöst bra man själv och 
ens egna ha det i jämförelse med en 
annan stackars illa ställd nästa. 

Den fundersamma. 

IÔ 66 , x <c<Qle'y 
/ 0"V'*OLI><^ °r G. HJO«« 

L. W. Ericsons 
utsökta 

KAFFEBLAi\!DN!l\iGAR 
äro alltid av högsta kvalité. 
Redbergsvägen 12. Tel. 4557. 

Till Bonns hjälpkommitté. 

har ytterligare influtit kr. 10 från 
Dagmar Widmark, Tallsjö, för vil
ket ett varmt tack frambäres. 

Vasa Blomsterhandel, Göteborr/. 

Guldprovet. 
Guldet är den säkre värdemätaren 

i det materiella livet och även på en 
del immateriella områden. Med gul
det kan man pröva en människas he
der, hennes hjärtelag mot nästan — 

Och kärleken? Ja, också kärle
ken. Kvinnan mäter i, allmänhet den 
älskades kärlek med graden av den 
frikostighet han i förhållande till sin 
ekonomiska ställning visar henne. 
Ju större och gladare offervillighet, 
desto större kärlek! 

Och hur ter sig saken från man
nens synpunkt sett? 

Några unga män sutto tillsammans 
och tvistade om vem av dem som var 
mest älskad av sin hustru. Alla sade: 
Jag! 

— Låt oss ge bevis, ropade någon. 
— Nåväl, sade en, min hustru är 

rädd om mina pangar! 
Det blev ett ögonblicks tystnad, 

och sedan började de övriga plötsligt 
att tala om annat, om väder och 
vind, fotboll och utländsk valuta. 

Stilett. 

D A M B L U S A R  
i trevliga färger och modeller från 4: 50 
tilljiögrer piser. Konfirmationsklädningar 
0: 50. Svarta blusar och klädningar, pas
sande för sorg, ständigt på lager. 

O. F. HULTBERGS Blusaffär, 
Husarg-atan 40. 

Obs.! Beställningar emottages. Även 
egna tyger svs. 

PATENTERADE 

H A V R E G R Y N  
Spara tid. — FÄRDIGKOKTA på 3 MINUTER. Spara bränsle. 

OBS! VÅR HYGIENISKA FÖRPACKNINO. 

"Nå, ärligheten är väl också värd 
något, Deideles?" sade baronen. 

"Till söndags, herr baron, till sön
dags. Det är en fin grannlåt, men 
räcker inte till i vardagslag. Titta 
bara på Pothoff, den förstår att ta' 
folk. Eör sina nöjen ha folk alltid 
pängar, om det så är tiggarna, Inte 
herr baronen och inte den gamla Dei
deles häller, men folk i allmänhet, 
och det islår häller inte fel, att ju 
mindre människan har för att äta sig 
mätt, desto större är hennes törst. — 
Och så går det bra för Pothoff!" 

Också mor Lippert fann nåd inför 
Deideles. "För den kvinnan tar jag 
av mig hatten! Om hon toge alla 
sina barn och smälte dem i en stor 
kittel, skulle -man inte få ihop äå 
mycket duktighet och slughet, som 
hon själv har i ett lillfinger." 

Men Paul Wieprandts framtid 
tyckte däremot den gamle lumpsam
laren låg höljd i svartaste natt. "När 
jag kommer ihåg, herr baron, hur 
ofta han som liten slyngel gjorde 
narr av och klådde min Moritz, för 
att han inte var så modig och stark, 
och inte vågade hoppa från brunns
karet ned på stenläggningen, eller 

klättra upp i valnötsträdets högsta 
topp och bryta armar och ben av sig. 
Nåja, herr baron, jag frågar bara, 
vad har han nu för nytta av allt sitt 
stora mod? Säg!" 

"Det kan nog komma än, Deide
les. En modig människa har kraft 
i sig, och kan samla sig, så att h in 
hejdar sig och vänder om, när han 
ser avgrunden framför sig." 

"Inte den där, herr baron, alldeles 
säkert inte han! När en sådan där 
ung karl rakat i klorna på kvinn
folk som svarta Julia, — ja, då vän
der han inte om mer." 

Det vore skada på karl", sade 
baronen, och såg tankfullt på sin 
käjsarkrona, som inte orkade med nå
gon blomma, Men bredvid hade just 
en liten planta kommit upp ur den 
svarta myllan, det var en liten vit 
lilja. 

(Forts i nästa n:r.) 

GYNNA VÅRA 

ANNONSÖRER! 

"OFLevBP^OR 

JSeda Gramér 
Parfymeri . Tvål . R 1 

Galanten - Affài°Ute,,i 

57 Kungsgatan GÖTEBORG R iUstel 

Z i w e r t z '  
färgmedel för ögonbryn hår „ , laigmcuci iur ögonbrvn hz*. , ""hh 
blicklig verkan. Fäller ej vid+?-î sk% ö» 
san oskadlig. Finnes i 1 « tvattnin£ 
minut hos Kungl.XvlÄr-

Z i w e r t  z  E f t  
Lorensbergsgatan N:o 7, Götebor *' 

' g,~T'" 1098 

Hotell & Pension 

Clara Johansson 
Kungsgatan 51, S t o c k h o l m 1 ,  

Ljusa hemtrevliga rum. Modernt. 
Förstklassigt! Central» Prise<-

Rikstel. 13554. T„ 
—— 1JÏLÛ24241 

Omplanteringar 
Krukväxter 

verkställes såväl i liemmen som st 
var lagerlokal af därtill utbildad facU ' 
Lag kostnadsberäkning. Prim!1 <„1, ,ma». 
ningar jämte krukor i alla dim ä" 
tillhandhållas. 

FLORALAQRET, 4:e Långgatan . 
Telefon 48070. 

Förstklassiga, Moderna 

S K O D O N  
Största urval. Lägsta priser. 

Vârnyheterna inkomna! 'OW 
io Södra Larmgatan io 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

BREVLÅDA. 
Ängslig. Kuren är utan risk. Fatta 

mod, tag medicinen och bliv eu frisk 

och levnadsglad f. d. gallstenspatient! 

— Särskild diet? Redaktionens för-
detting försäkrar att hon under lu

ren icke höll diet utan åt all möjlig 

god och farlig mat. 

Alla insändare av artiklar. Redak
tionen skall använda påskhelgen för 
läsning av manus. Svar i nästa n:r. 

Intresserad. .To, för 10 anskaffade 
trekvartalsprenumeranter får Ni 
själv tidningen gratis för, samma til 
eller ett motsvarande kontant belopp. 

Möblerad enfamiljsvilla 

1 trädg. invid Olofstorps station, <>m 

2 rum, kök m. m. uthyres. Alla inven
tarier. 35 min. resa. Kr. 300. Svar. 
Karlsro, Olofstorp, tel. Olofstorp !• 

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

Hrta )Mjöllt 
Distribution på glasflaskor-

Tel. 40781, 45699 ^1--

K ö p  
Olof A s k l u n d s  

Sr bast 

Rökt Lax, 
Konserver, Ost, Smör och B 

Bazar Alliance N:o 55 oC^ 
Högaktningsfullt A. MagnU 

Tel. 4570 till båda butikern^ 

sso"-

• Färsk flsk ' 
Hansson & Silfvers^ral1 

FISKAFFÄR ^ 
Bazargatan 8. _ Tel. 95 

N;0 14. 3:dje årg. 8 April 1923 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

, sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

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

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

ßftertryck tillätes gärna om "Kvin
nornas Tidning", med heta namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 

Utlandskronika i sammandrag. 

porr och nu. 
"Kvinnors själsliv." Av Marie Louise 

Ingeman. 
Inom egna gränser. 
Min konduktör. Av T—a ß—m. 
Sarah Bernhard. In memoriam. Av 

Yvonne Gaspard. 

Livets förargelse. 
Asiens kvinnor. Av Hilda Sachs. 
Den revolutionära kvinnan. 
Snapshots. 1 telefon. Av Ragna Peters. 
I Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

Prenumerationspris: 
Helår Kr. 6:-. Ma år Kr. 3: 50 V* år Kr. 2: —. 

Lösnummer 15 öre. 
Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1923 

UtlandskröniKa 
i sammandrag 

Den senaste veckan, räknad från 
skärtorsdagen, då den förra utlands-

krönikan skrevs, har varit fattig på, 

åtminstone skönjbara, utrikespoliti
ska händelser. Bakom den diploma

tiska förlåten har troligen hänt åt

skilligt av vikt, men det undandrar 

sig, som alltid, det journalistiska 
skärskådandet. 

Bland det som hänt är något, som 
pennan endast motvilligt närmar sig 

— hlodsdramat i Essen, utspelat på 
själva påskaftonen. När skall för 

Tyskland lidandets och förnedring

ens mått vara rågat? När sänder 

den gudomliga rättvisan sin blixt 

"r ®kyn? När vågar den fega, äre-
förgätna världen öppet uttala sin 

a\sky för det övermodiga, rättskrän-
kande, lågsinnade Frankrike? 

Man måste säga sig, att så som 
det nu är i Ruhr, kan det icke fort

fe Det måste komma antingen till 
en genomgripande förändring i god 
riktning med fredligare, drägligare 

hållanden, eller också slutar det 

en katastrof, en kamp på liv 

^ död. Människor kunna icke för 
ängre tid uthärda under förhållan-

11 s5 Prövaiide för tålamodet, så 
^slitande för nerverna. Hatet, 
u'tan, hämnden måste slå gnistor 

t ,orn nu skett i Essen, och en dag 
a den eld som icke kan slockna 

r'in den funnit sin mättnad. 

tat på tempelskändaren — gnistan, 
som tände revolutionen! Under kyr
kans valv skallade ropet "Ned med 
fransmännen!", det blandade sig med 
kyrkklockornas dånande slag, fort
plantade sig till massorna utanför, 
till varje vrå av ön — på mindre 
än en vecka hade 28,000 fransmän 
och deras familjer bragts om livet 
och Sicilien var fritt. 

Efter denna utvikning kunna vec
kans utlandshändelser i korthet sam
manfattas sålunda: Olika länder, 
däribland England, hava protesterat 
mot de dödsdomar, som sovjetrege
ringen avkunnat över romersk-katol-
ska prelater, anklagade för att hava 
konspirerat mot sovjet, England plå
gas av rätt omfattande, ondartade 
arbetsstrider, och ententen har, enligt 
meddelande, intagit en nv enhets
front mot Turkiet i den alltjämt 
svävande Orientfrågan. 

en utlandskronika för ett par 

neu S8dan âterkalla(ïe vi i min-
"am ^jstoriska händelse som bär 
j(an 

5 Sicilianska aftonsången", 

i Z7Im denna händelse skildrad 

säga^P VM.1*1 tySka tidninSar- Se> 
likheten i 1 en' den betydelsefulla 
i lanrl ^ ^ransmännen voro herrar 
mot d t °C^ ^°r0 ^ram som bödlar 

^ ^avväpnade folket. De togo 

•vidtog8, med ridpiskan, 
da sVau 6SS firmor, pålade oerhör-

På w StU!° och Mördade, 
då kl0ci. ^ Påsksöndagen år 1282, 

®° tauTîlî S»D S?Wt» i 
6n frangé fr 

aft°nsanpren, trängde 
der forevämi 1Cer ln i temPlet un-

„ mnS att hos församlin-
861 skulle d°lda VaBen" En viS" 
r'irde pÄ ^'a rum och officeren be-
^nför ,jen ^ktigt sätt bruden —. 

j S®mena handling på 

J^nde siciKar, ^ ^ ̂ rePs en närva-
St raseri av besinnings-

6n «tack sin dolk i hjär-

Förr och nu. 
I en artikel om tyska förhållan

den, för lång att in extenso återgi
va, skriver d:r Käthe Schirmacher 

bl. a.: 
Nyligen skrev en gammal vän till 

mig: "Jag kan icke finna mig till
rätta i denna förryckta tid." — Här 
några siffror som bevisa denna för-
ryckthet. När de läsas äro de för 
övrigt ytterligare stegrade genom den 
fortskridande fördyringen men de 
duga dock till jämförelse. Före den 
I sept. 1914 under det gamla syste
met erhöll man för 10,000 mark 200 
kostymer — nu en väst, för 9,000 
mark 10 goda pianon — nu ett par 
barnskodon, för 8,000 mark 400 göd
da gäss —- nu 3/4 kg. fläsk, för 
4,000 mark 10 mjölkkor — nu B/4 
kg. smör, för 200 mark en 1-manads 
badsejour — nu 2 tidningsnummer, 
för 100 mark 10 kubikmeter ved — 
nu en blyertspenna. — En ung, icke 
fackutbildad arbetare har för en 8-
timmars arbetsdag 6—7,000 mark i 
avlöning. En hjärnans arbetare får 
för en bokrecension som han behöver 
II timmar för att skriva 1,000 
mark. Icke fackutbildade arbetare 
hava 1,500 gånger större lön än fö
re kriget, lägre tjänsteman 900 
1,000 gånger, tjänstemän i mellan-
grad 800—900 gånger, och högre be
fattningshavare 400—500 gånger 
mer än under fredstiden. Yem har 
väl under sådana förhållanden lust 
att lära sig något. Han försämrar 
ju endast sina utsikter därmed. — 
Var ligger orsaken till de vansinniga 
tyska ekonomiska förhållandena? 
I Versaillestraktatens bestämmelse 

om Tysklands obegränsade skyldig

het att ersätta krigets skador, senare 

utvidgad till en ersättning av kri

gets kostnader. 

"Kvinnors själsliv. 
Av Marie Louise Ingeman. 

99 

Vad kärlek är, frågar endast d;n 
som icke har mött den, och den som 
har mött kärleken kan icke förklara 

den. 
Olga Eggers. 

När en bok med denna titel faller 
i ens händer öppnar man den helt 
naturligt med största intresse. Man 
frågar sig ovillkorligen om den skall 
giva något verkligt nytt och själv
ständigt tillskott till kännedomen om 
denna ängel, denna demon, detta my
sterium, denna lättfattliga, gåta, den
na vestal, denna moderlighetens in
karnation som med ett gemensamt 
namn kallas kvinna. 

Det beror på hur mycket man vet 
förut, om Carl Dymlings från Lind
blads förlag i Uppsala utgivna bok 
med ovanstående titel skall bli mer 
än en underhållande överblick av-
kvinnans historia sådan den under 
olika skeden konstruerats fram från 
Kristus till Weiniger — skeden vilka 
alla bestyrka övertygelsen att kvin
nan genom tiderna varit sådan, man
nen önskat henne. Slavinna, när han 
var despot, dam, när han var riddare, 
madonna, när han ville celibatet, mo
der när han ville släktet. Och i vår 
tid slutligen en frambrytande själv
ständig personlighet, när det visat 
sig omöjligt att låta de olika kulterna 
hålla jämna steg med utvecklingen. 

Bland alla varierande typer kvin
nans historia frambragt har författa
ren för sin del stannat vid kvinnan-
modern såsom den högsta. I moder
ligheten ligger hennes säregenhet, 
hennes snille. Härmed åsyftas dock 
ej allenast den moderlighet som bö
jer sig över barnet i hennes famn, 
utan den stora själsliga kärleksfull
het, som, för att citera ett oförglöm
ligt uttryck av Victor Hugo, "lutar 
sig över allt som vacklar och beder 
om nåd för allt". 

Sedd ur denna synpunkt utgör pa
stor Dymlings bok en insats, en man
lig vädjan till kvinnorna att i den 
pågående nutidskampen ej gestalta 
sitt liv i konflikt med sin själs verk
liga inre storhet: moderligheten — 
ja, tonar det ur detsamma såsom ett 
nödrop från en sjunkande värld. För
fattaren uttalar härmed en av de bä
sta av tidens kvinnor delad överty
gelse, nämligen att det ej är konkur
renter till mannen, man-kvinnan, ti
den längtar efter utan den verkliga, 
själsstora kvinnan, som kan rädda de 
värden, som hota att ohjälpligt gå 
under i en genom ensidigheten allt 
mera snedvriden kultur. Här påpe
kas även mycket riktigt hur denna 
uppfattning mer och mer kommit till 
synes i kvinnans kamp, hur den 
ofruktbara emancipationstanken fått 
vika för en förnuftigare, som icke 
blundar för sanningen att mänsklig
hetens tvänne hälfter behöva varan
dra och främja utvecklingen bäst ge
nom att arbeta hand i hand och i 
full ömsesidig förståelse. 

Över huvud präglas förf:s fram
ställning av ett levande intresse för 
uppgiften. 

I ett 40-tal olika kapitel skärskå
dar han från alla synpunkter och 
ofta med stöd av auktoritativa utta
landen varje fas av kvinnligt själs
liv. Även där kapitlen icke erbjuda 
några överraskande nyheter äro de 
alltid underhållande och lärdomsrika. 

Redan från början göres det villi

ga medgivandet att icke alla kvinnor 
äro lika, och att en generalisering 
därför vore det djärvaste människo
tanken kunde våga sig in på. Men 
i utredningarna som följa om det för 
kvinnan typiska i temperament, med
lidande, sentimentalitet, religiositet, 
fantasi- och drömliv m. m. är det icke 
alltid så lätt att hålla arterna isär. 
Kvinnor sakna sålunda, enligt för
fattaren, sinne för humor. — Är 
detta sant? Uppfångar hon icke i 
stället mera intuitivt och ögonblick
ligt än mannen det humoristiska i 
en situation eller hos en person, och 
förstår icke lika ögonblickligt och in
tuitivt genom en enda blick en an
nan kvinna det, som hon uppfattat? 
Skall hon däremot meddela sig med 
en man fordras vanligen så långa 
förklaringar att, innan han förstått 
varom fråga är, humorn redan hun
nit förflyktigas. Det finns naturligt
vis «.ven män med efter kvinnligt be
grepp blixtsnabb uppfattning, med 
intuitionens gåva, men då tillhöra 
dessa de begåvningar och geni, som 
förf:n talar om, och som i sig hava 
något av Weinigers bekanta Q. 
Tänkvärt är även kapitlet om genia
lisk begåvning. Förf:n försummar 
ej att framhålla hurusom de skapan
de genien alltid varit män, och detta 
även på sådana områden som borde 
varit kvinnans givna experimental-
fält -— kokkonstens och beklädnads-
branschens. Endast på det område 
där hjärtat = moderligheten fått tala 
sitt språk är kvinnan snille. "Här 
ha vi", yttrar författaren, "vad vi 
annorstädes fåfängt sökt: kvinnoge
niet som är ett kärlekssnille." 

Man kunde här inskjuta frågan: 
Vilket är störst: att som diktare 
skildra ett människoöde, om än al
drig så stort eller att som filantrop 
rädda en människa, om än aldrig så 
liten? Vilket är snillrikast: att in
reda världen med en mängd appara
ter, som vi i många fall skulle kunna 
undvara, eller att fylla den med en 
daglig, nödvändig gärning, som upp
rätthåller och lyckliggör mänsklighe
ten? Mannen har utvalt den förra 
delen —- kvinnan den senare. Man 
kan överlämna åt läsaren att själv 
med mogen eftertanke avgöra vilket 
vi sist skulle vilja mista — snillet 
eller kärleksfullheten i världen. 

Om vi älska exempelvis böcker är 
det emedan det är så ont om männi
skor, som vi kunna älska och vinna 
utbyte med på samma sätt. Men det 
är ju dock för människan böckerna 
äro skrivna. Människan såsom det 
yttersta och främsta. Ju mera hon 
fullkomnas i sitt tänkande och seen
de, desto mindre nödvändiga skola 
konstens bryggor bli för hennes själ. 
Det åtråvärda i utvecklingen är ju 
dock slutligen och sist icke ett au
ditorium, utan likar. Det är därför 
mannen begår ett stort misstag, när 
han genom obevisbara fördomar på 
något område söker sätta spärr för 
kvinnan i den välmenta avsikten att 
avhålla henne från något för hennes 
personlighetsutveckling skadligt. 
Kvinnan misstror — och med rätta 
— detta opåkallade förmynderskap. 

Hon är icke övertygad om att det är 
för hennes utveckling han ömmar, 
utan fastmer för sin egen auktoritet. 
Det är ju möjligt, ja troligt att hon 
verkligen tar skada till sin själ ge
nom den enahanda, ofta uppslitande 
kampen i våra alltmer materialisera
de och i blind brådska framrusande 
samhällen. Men ju mera hon slites 
och prässas, ju ohållbarare och mera 
otillfredsställande nutidslivet ter sig 
för henne, desto snarare och klarare 
skall hon få blicken öppen för vari 
bristerna ligga. Såsom åskådare al 
lena kan hon icke upptäcka det — 
hon måste såsom deltagare dricka 
malörten i botten, innan hon blir mo
gen för reaktion. Att en sådan kom
mer kan väl ingen betvivla. Ej 
heller att när den en gång kommer 
den då skall bryta sig fram ur det 
djupaste och oförvanskligaste i kvin
nans väsen, ur moderligheten som li
der av att livet far illa fram med de 
levande, ur samhällsmoderligheten 
som sörjer över att det härliga som 
skulle växa upp med en människa 
förvanskas och förtrampas, ur all-
moderligheten som lik en sårad lejon
inna reser sig till försvarande ock 
bevarande av släktenas liv och som 
icke vill, icke tillåter deras förintelse 
och undergång. 

Inom egna 
gränser. 

Oväder. — Eld och vatten förenas. 

— Hästbyten och andra vackra lik

nelser. — Den fula sanningen. — 

Fromma önskningar. 

En våldsam politisk vårstorm har 
rasat över landet, kanske icke större 
än i mannaminne, men i alla fall ur
sinnigare än på mången god dag. 

Vad som åstadkommit ovädret har 
varit frågorna om arbetslöshetsdirek
tivens ändring och Lantmannaban
ken räddning-. 

När förra årets riksdag fattade 
beslut om det sätt varpå de ofrivil
ligt arbetslösa skulle erhålla hjälp, 
gingo de borgerliga partierna och 
socialdemokraterna varandra till mö
tes. De förra voro villiga att ställa 
de begärda enorma beloppen till för
fogande, och de senare "-odtogo de 
borgerliga direktiven för hiälpverk-
samheten. Dessa senare gingo ut 
på att arbetslöshetshjälpen icke är 
en den arbetslöse tillkommande rätt 
utan en av samhället mot honom vi
sad välvilja, vilken utövas i den 
mån erforderliga penningmedel stå 
till buds. Vidare bestämdes att, om 
öpnen konflikt (strejk eller lockout) 
utbryter i ett yrke, skola till detta 
yrke hörande arbetare, vilka förut 
såsom arbetslösa erhållit hjälp, från
tagas denna. Staten måste, fram
hölls det, stå neutral i striderna 
mellan arbetstagare och arbetsgiva
re. Att fortfarande ekonomiskt 
hjälpa de förut understödda arbe-
tarne inom ett av konflikt berört 
yrke, skulle vara att stärka de i strid 
varande arbetarnes position gent 
emot arbetsfivarne och fördröja kon
fliktens lösning. Socialdemokraterna 
i riksdagen funno icke dessa direktiv 
farliga. Om hjälpen till de arbets
lösa skulle betraktas som en "rätt" 
eller icke var för ögonblicket av 
mindre vikt. Huvudsaken var att 
hjälpen lämnades. Och konfliktfrå
gan? Det existerade inga konflikter 
på arbetsmarknaden just då. Allt 
var följaktligen frid och glädje. 

Men tiderna hava förändrats. Ar-
betarne önska få fastslaget, att ar
betslöshetshjälpen är en rätt, för att 
därigenom bana väg för kravet på 
en efter deras önskningar tillrätta
lagd arbetslöshetsförsäkring. Kon
fliktfrågan har därjämte blivit brän
nande på grund av de i år utbrutna 
stora strejkerna och lockouterna, vil
ka ännu delvis pågå. 

Direktivfrågan har till följd här
av återupptagits vid årets riksdag. 
När den förelåg till behandling i 
kamrarne, hade dessia att välja mel
lan regeringspropositionen om sådan 
lindring i avstängningsdirektiven, 
att arbetslös, som varit ofrivilligt 
arbetslös i sex månader före utbrot
tet av konflikt i yrket, fortfarande 
skulle få uppbära understöd, ett li
beralt färgat utskottsförslag att en 
ofrivilligt arbetslös under vissa för
hållanden skulle kunna betraktas 
som icke längre tillhörande det yrke, 
han senaist arbetat inom, och sålunda 
kunna beredas arbetslöshetshjälp, 
fastän konflikt utbrutit i yrket, samt 
slutligen en högerreservation, eom 
skilde sig från utskottsförslaget bl. 
a. däri att "utflyttninp-en" ur ett yr
ke icke skulle kunna äga rum under 
pågående konflikt. — Andra kam
maren antog regeringspropositionen, 
Första utskottsförslaget. 

Då kamrarne stannat i olika be
slut, utarbetade statsutskottet ett 
samman ja m li ni tigs försl a <j. där de so
cialdemokratiska och liberala syn
punkterna kombinerats. Detta för
slag antogs av Andra kammaren, 
men bordlades av Första. Det libe
rala partiets ledare landshövding 
Eden förklarade vid debatten i Andra 
kammaren, att sammanjämkningen 
kunde antagas på o-rund av den 
trygghet mot missbruk av de upp
mjukade direktiven, som ligger i ar
betslöshetskommissionens samman
sättning. 

Nu har emellertid ödet velat, att 
statsminister Branting i debattens 
hetta misskrediterat den borgerliga 
majoriteten inom arbetslöshetskom
missionen. De åsyftade personerna 
begärde med anledning härav sitt 
entledigande joch regeringen har er
satt dem med andra. Att de nya 
ledamöterna skulle åtnjuta de bor
gerliga riksdagspartiernas förtroende 
i samma grad som de avfångna är 
osannolikt, då de ju sakna dessas 
praktiska erfarenhet i arbetet. 

Nåväl, säger ni, om ni överhuvud
taget besvärat er med att läsa ige
nom ovanstående, detta är ju en 
riksdagsfråga som alla andra, och 
man måste finna sig i utgången som 
alltid eljes. Någon anledninc till 
det politiska oväder, man i dessa da
gar kunnat avläsa de sensationella, 
decimeterhöga telegramrubrikerna 
synes icke föreligga. 

Alldeles riktigt, men det har varit 
ett spel bakom kulisserna, och det 
är framför allt detta som väckt stor
men. 

De borgerliga partierna hava ön
skat upprätthålla direktivens styrka, 
socialdemokraterna att försvaga dem. 
När regeringsförslacet, segrade i An
dra kammaren skedde det med hjälp 
från bondehåll mot, enlisrt vad det 
urmirives, underförstått- villkor om 
socialdemokratisk hjält) då Lantman
nabankens vara eller icke vara dagen 
därpå skulle avgöras av riksdagen. 

Bönder och socialister, förut i po
litiskt hänseende som eld och vatten, 
hava för tillfället till ömsesidig för
del funnit varandra. Man har i 
pressen kallat saken ett hästbyte, vil
ket är alldeles felaktigt. Vid ett 
hästbyte äro de intresserade bara 
två, de båda som byta hästar, och 
det är en av dem, som blir lurad. 
Men här fanns en tredie närt med i 
spelet, nämligen den del av svenska 
folket, som icke är socialdemokra
tisk och inte har någon trasa med i 
Lantmannabankens byk, och det är 
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