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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. 
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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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denna part som blir den lidande. Det 
finnes en annan lantlig liknelse, som 
bättre passar i stycke: En bonde 
kommer till socknens självgjorde ad
vokat och säger: "Um attifall du 
skulle vella låna mej fem ti reksda-
ler, så kan du stöta på mej, när du 
behöver en falsker ed." 

Bönderna hjälpte socialdemokra
terna i direktivfrågan, och dessa 
hjälpte bönderna att med statens (de 
skattdragandes) medel rädda Lant
mannabanken, ett av de svenska 
bankinstitut, vilka skötts på ett an
svarslöst och ruinerande sätt. Att 
banken måste räddas för att hindra 
en eljes för jordbruksnäringen ödes
diger katastrof medges även av de 
borgerliga partierna — det var om 
själva sättet man var oense. Social
demokraterna ville att staten genom 
aktieteckningen skulle göra sig till 
delägare i banken och det gamla so
cialdemokratiska önskemålet om en 
statens affärsdrivande bank därige
nom kunna förverkligas. De borger
liga partierna, avgjorda motståndare 
till detta projekt, ville att staten, 
utan att bliva delägare, skulle hjälpa 
den fallfärdiga banken på fötter. 
Socialdemokraterna segrade med 
hjälp av bönderna. 

Stämningen inom såväl den kon
servativa som liberala pressen är 
mycket upprörd. Det har veterligen 
aldrig förut sagts så många fula och 
sanna ord om förfalleit inom vårt po
litiska liv med dess förakt för det 
allmänna statsintresset och dess ego
istiska tillgodoseende av parti- och 
klasisfördelarne. 

Man efterlyser med starka upp
rörda ord det osjälviska allmänin
tresset. A7i måste svara att vi för-
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Sarah Bernhardt. 
In memoriam. 

lorat det, om vi någonsin äfft det, 
vilket är tvivelaktigt. Vi äro i vårt 
dagliga liv icke vana att tänka och 
handla osjälviskt gent emot andra 
utan i stället upplärda att, följande 
vår naturliga lust, med all flit rykta 
våra egna intressen. Förhållandena 
äro alldeles desamma inom det poli
tiska livet. Det kommer att förbliva 
så tills en politisk pånyttfödelse ägt 
rum. Kanske kommer den, kanske 
icke. 

Vid tidningens pressläggning in
går meddelande, att sammanjämk
ningsförslaget fallit i Första kam
maren och att regeringen med anled
ning därav beslutat avgå. 

Min konduktör. 

vatten 
behövs 

eckans 

Det är onödigt att koka kläderna 
oni man använder Rinso. Genom att ^ 
lägga kläderna i blöt i  en ljum Hinso- | |  
lösning över natten och genom att 
skölja dem väl morgonen därpå bliva 
de rena och snövita. Endast de smut

sigaste ställena behövti gnug
gas lätt  mellan händerna. 

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

B Det reduccrnr arbetet til l  | |  
det minsta möjliga och | |  

sparar bränsle. | |  
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VÅREN är Kommen! 

Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

•u 

Marknadens hittills oöver
träffade ooh billigaste hem
färg Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG. 

Jag förråder icke på vilken linje 
han är eller hur han ser ut. Ty om 
han är svart eller blond, lång eller 
kort gör i detta sammanhang ingen
ting till saken. Jag betraktar ho
nom endast med allmänhetens blick 
som en idealisk funktionär vid vårt 
trafikväisen, som en heder för sin 

kår. 

Alltid likadan, blid ock stilla tå
gar han såsom en fridens man fram 
genom vagnen. Med världens stör
sta tålamod klipper han övergångs
biljetter, river kvitton och besvarar 
passagerarnes förfrågningar. 

Aldrig ännu har jag sett honom 
ställa sig och med en kritisk, miss
trogen min fixera en äkta övergångs-
biljett eller klippa ut de ismå runda 
pappersbitarna över passagerarnas 
huvuden och knän. När man kom
mer in i hans vagn känner man sig 
som gäst i ett hem, där han är värd, 
och där det är fullkomligt uteslu
tet att något obehagligt skulle kun
na inträffa. Han står aldrig såsom 
plötsligt uppvuxen ur golvet fram
för en så snart man kommit in, utan 
väntar humant tills man hunnit ord
na sig litet och få upp portmonnän. 

Jag är övertygad om att han har 
ett ansträngande arbete med sina nä
stan alltid fullsatta vagnar på den 
oerhört frekventerade trafikled han 
tillhör, men detta synes aldrig pa 
honom. Med sitt lugn breder han 
liksom en stämning av trevnad och 
ro över hela vagnen. En fridens 
man, en idealisk funktionär vid sin 
kår, som med heder skall uthärda 
de internationella jämförelser, som 
sannolikt icke skola utebli instun

dande sommar. 
T—a B—m. 

Världens största tragedienne är 

borta. 
I den ryktbara kistan av rosenträ 

vari "den gudomliga" under mer än 
40 år sovit livets sömn, sover hon 
nu slutligen „— quand même — dö
dens. På den internationella teater-
konstens himmel har utsläckts en 

stjärna av första ordningen. 
Hur mycken livskraft, originalitet 

och energi bör ej en personlighet ha 
representerat för att såsom Sarah 
Bernhardt under mer än två männi
skoåldrar fängsla miljoners intresse 
över hela världen. "La grande 
Sarah" ägde allt detta i så eminent 
grad att hon saknade sin like. Ingen 
samtida kvinna har mera eklatant 
bevisat i huru stor utsträckning 
världen tillåter en personlighet att 
vara och göra vad den vill, om den 
endast verkligen har något att vilja. 
Kanske är detta det mest beundrans
värda hos henne — hennes fenome
nala vilja. När hon inträdde på sin 
bana, fysiskt bräckligare och svaga
re än de flesta vägde det för henne 
såsom för alla, om hon skulle lyckas 
slå igenom eller icke. Hennes för
sta uppträdande blev närmast fiasko. 
Hon som satt inne med makten som 
ingen annan att gripa och skaka ett 
auditorium, att med sin gyllene 
stämma och sitt geniala spel lyfta 
människorna mot himlarna och släpa 
dem genom avgrunderna — hon gjor
de vid debuten intet intryck på pu
bliken. 

Var det publiken som icke såg el
ler var det hon som ännu icke fått 
den roll, varigenom hon lärde känna 
och behärska sina individuella ut
trycksmedel? Ty om någon ägde 
hon den stora gudagåvan, outtömli
ga fonder att giva ut av. 

Denna unga kvinna med den hy-
pernervösa magra gestalten, med de 
fina vemodiga dragen, den egendom
liga blicken, den underliga leopard
fysionomien var såsom en märkligt 
hopfogad inkarnation av primitiva 
känslor och instinkter och den hög
sta kultur. Ett sällsamt, ett fängs
lande, ett mystiskt ansikte vari 
slumrade alla möjligheter från de 
högsta till de lägsta, alla känslor 
från de dystraste till de sublimaste. 
Ingenting kunde vara mindre var
dagligt, och vardagens liv kunde 
omöjligen bliva hennes. Hon bar 
snillets och undantagsmänniskans 
stämpel alltför omisskännligt. 

Hela hennes väsen.sart gjorde hen
ne såsom skapad för scenen. Aldrig 
har väl heller en varelse mera inten
sivt njutit av den overkliga världens 

luft och ljus än hon, aldrig någon 
varit en mera fascinerande besvär-
jare av inbillningens hemlighetsfulla 
rike. Sedan hon en gång funnit sig 
själv och publiken henne, miste de 
heller aldrig mera varandra. 

Det finns människor som kunna 
le åt denna åldriga förbrända ge
stalt som ännu såsom invalid, sedan 
hon måst låta amputera sitt ena ben, 
framträdde inför publiken och med 
den sista flämtande lågan av en stor 
livslidelse sökte att ge sina drömda 
gestalter liv. Dessa människor ha 
säkerligen aldrig själva känt denna 
det skapande snillets eld inom sig, 
som skulle förtära dem själva, om 
den icke fann något utlopp, och som 
kom Goethe att bekänna: "Blott då 
jag diktar lever jag." 

Sarah Bernhardt levde endast på 
scenen. Hela hennes liv fick en dra
matisk gestaltning. Hennes exen-
triciteter äro världsberyktade. Hon 
sov i sin likkista, hade dödskallar 
och skelett i sitt rum, upp
trädde i manskläder och omgavs av 
ett menageri. Det är omöjligt att 
avgöra om alla dessa excesser voro 
en tacksam pose för en föga origi
nell och lätt förbluffad mänsklighet 
eller utslag av ett excentriskt lynne, 
som för att vara tillfredsställt stän
digt krävde retningen av nya sensa
tioner. Man är böjd att tro det se
nare. Hon älskade uppenbarligen 
det spännande, det pittoreska, det 
som var olikt allt annat. Och värl
den tröttnade småningom på att för
argas och lät henne hållas. Ty vad 
betydde dock slutligen och sist allt 
detta oväsentliga omkring hennes 
gärning emot gärningen själv. När 
hon stod på scenen med publikens 
hjärta i sina små händer sjönk allt 
smått, allt oviktigt kring hennes 
namn i djupet, och man hörde en
dast hennes underbara gyllene stäm
ma, såg blott sin avgud, den stora, 
gudomliga, som förverkligade de 
drömmar den franska dramatikens 
störste mästare drömt och med sitt 
geni flätade en ny världslager i 
Frankrikes namn såsom kulturens 
och frihetens stamort på jorden. 

Yvonne Gaspard. 

En gedigen dam väska 
av vår egen tillverkning finner 
Ni säkrast hos 
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meddelar 

Brand' och Avbrottsfö 

samt 

Livrante- och 
försäkring. 

Liv 
Kapitaj. 

OBS i Sveas förmånlina 
BARNFORSAKRINGAR! 

INBRÖT T SFÖRSÄKRA i $y 

dotterbolag A8TREA. 

Vill Ni 

bli vacker? 

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

Livets förargelse. 
Förargelse är något mindre än 

olycka, något retsammare än förtret. 
Den berör icke hjärtat, men lägger 
sig tungt på nerverna, även om de 
ägas av en lugn och godmodig män

niska. 
Många förargelser äro onödiga och 

därför ännu förargligare. T. ex. alla 
dessa påringningar på tamburen och 
knackningar på köksdörren av folk, 
som vilja ha reda på i vilken upp
gång och våning hr X. eller frk. Y. 
bor. 

Förr i världen, när alla familjer 
hade tjänsteandar, som kunde van
dra mellan dörrarna för att stå till 
tjänst med önskade upplysningar el
ler explodera i ett ondsint "devett-
jante" gick det väl an, men nu när de 
i mycket stor utsträckning höra till 
en förgången och aldrig återvändan
de tid och husmödrarne själva skola 
lystra till ringningar och knacknin
gar, så för himlens skull, låt oss få 
en ändring! 

Låt oss, när det gäller budsänd
ning, uppge icke blott namn, gatan 
och husnumret, utan även om ingån
gen är från gatan, porten eller över 
gården, till höger eller vänster samt 
desslikes våning. Låt oss göra dît 
som en kärlekstjänst mot vår nästa 
i hopp om att hon skall bära 
lika väl åt mot oss. 

pentyâUomgej^v^ 

«?) 
ade 

dra skönhetsmedel även äeeulVlK^ c-™,*, ex. .d,1.aKar»i 

•• T±?t\e h7n' Ovicula (ïi 
i vai. Jen ar tdlverkad efter bepröva, 
skonhetsrecept och innehåller bland rlfi cl/XnkA+cmûrlal . 1 «... 
främsta medel för hudens försköning 

Vill Ni bli vacker så köp därför 

F. PAULI'S 

Ovicula (ägg) Tvål 
Användes av våra vackraste skådespelerskor 

ar 

En Hatt av 

"Wilkes" fabrikat 

det stilfullaste för en herre, 

sig 

Uttröttad dörröppnerska. 

Barnatårar väta endast kinden. 

med din hustru hällre 
nen än med ögonen. 

(Ryskt ordspråk.) 

oro-

I f t E V L I G  o c h  I N T R E S S A N T  
F A R S K A  

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

I N N E H Å L L  

GOTEBORGS 

RIORfiONPOSI 

Den största 
morgontidningen 

Såsom kandidat till Nobelpriset i 
litteratur i fjol lär bland andra fö
reslagna även ha nämnts en av våra 
grannländers yngsta och ryktbaraste 
författarinnor. På tal härom repli
kerade, enligt malicen, en av Aka
demiens ledamöter på äkta värm
ländskt tungomål: — Yi får be'na 
vente. (Benavente). 

Vitzen är uppenbarligen gjord, 
men inte sämre för det. Den är t. o. 
m. så bra att den kunde varit gjord 
i Göteborg. 

* 

Fru Larsson är så allvarligt sjuk, 
att det är fara för livet. 

Fru Ljungstedt vill gärna ha reda 
på hur saken utvecklar sig och skic
kar sin nya tjänsteande till det Lars
sonska huset för att ta reda på, hur 
det står till med den sjuka. — Och, 
säger hon, skulle så illa vara att fru 
Larsson icke mer finns i livet, så frå
ga när begravningen blir. 

Tjänsteanden vid återkomsten: -
Fru Larsson bad hälsa, att hon mår 
ganska bra och ännu inte kan säga 
när begravningen blir. 

Ärade Damet 
Nyheter för Sä
songen inkomna! 

K l ä d e n ,  

Garbardine, 
K a m g a r n ,  
C h e v i o t ,  

Cover-Coats m. m. 

Känt S ErKänt. 

Rikt urval — 

Prima Hvalit®61, 

Aktiebolaget 

Theodor Pettersson 
Klädesmagasin. 

Kungstorget 1. Telefon 1740, 

Stor 
sortering 
Eleganta 

ny&eter 
Sorghattar, 
Sorgkl&ä-

mngar. 
Sorgtyger, 

Sorgslöjor, 

SorgTcragor 

SorgförMäden, 
samt allt 
tillhör välsorterad 

sorgavdelning. 

äst skulle häll» 1' » hin präst sh.uuo — ^ 
en man som varit litet tju 

berörde förhållandet gen 

diskreta ord: 
"När andra sovo, då vaK< 

och när de vaknade, då h 

de saknade." 

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

Mattan fBr det burgna, välombonade.med kulltiverad smak in 

KOJSTSTFIsITEN Göteborg 

inredda^ 

„ffenUWj",»«™' 

stora Teatern 
,  l 30. För sista gangen. 

SÖ»**8 v' ßajadären. 

Kl. 7,30: 

Hoffmannsjivetityij_ 

L0^nsbergsteatern 

Varje afton kl. 8. 

En skugga. 
Aftonstjärnan. 
Holländaren. 

FOLKTEATERN. 
Sondag kl- I'80 BilHghetsmatiné: 

fröken Renées kärleksäventyr. 

ki. 8: Spel ut. 

Måndag kl. 8 premier : 

Ebberyds Bank. 

För Konfirmationen. 
Psalmböcker, Biblar 
och Testamenten 

i alla storlekar och prislägen. 

PILOS BOKHANDEL, Östra Hamng. 3^* 
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"Gubbens" 
k o n s e r v e r  

rekommenderas. 

Specialiteter: 

Gubbens egen 
Ostronanjovis 

Gubbens Kalasbullar 

0 
ts 

s 
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Nya Teatern. 
Söndag kl. 1: 

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

jorden runt på 80 dagar. 

XiïXÂTTEÂTÉRN. 
Söndag kl. 1,30 Billighetsmatiné : 

Halta Lena ocK vindögda Per. 

kl. 7 och 9 : 

Hemslavinnor. 
Andra dagar kl. 8: Samma pjes. 

Asiens Kvinnor. 
Apropå rösträttskongressen 

i Rom. 

Konfirmationsgåvor 
av bestående värde. 

S J Ö G R E N S  
NORRA HAMNI3AIANN?18 

G ö t e b o r g .  
8 maj — 30 sept. 

BESÖK SKANDINAVIENS HIT-
T1LS STÖRSTA UTSTÄLLNING. 

Reservera i tid rum genom ut
ställningens inkvarteringsbyrå. 

1 samband med utställningen anordnas: 

Internationella Automobilutställning-
en 9 maj—12 juni. 22:dra Allmänna 
Svenska Lantbruksmötet 19—24 juni. 
Internationella Luftfartsutställningen 
20 juli —12 aug. Internationella 
Stadsbyggnadsutställningen 27 juli 
—12 aug. Svenska mässan 20—26 
oug. 5:te Nordiska Trädgårdsut
ställningen 14—23 sept. Sveriges 
Idrottsspel. Internationella Idrotts

tävlingar 1 — 15 juli. 

Broschyrer och program sändas på rekvi
sition från 

Utställningsbyrån, Göteborg 5, 

I det stora tal, som mrs Chapman 
Cat höll på världskongressen i Bu
dapest för tio år sedan skildrade 
hon hur kvinnornas verksamhet bör 
sträcka sig från land till land sedan 
de fått rösträtt i sitt eget. Och hon 
tillade: 

"Vi måste betänka: vi ha också 
•Asiens kvinnor att befria." 

Det var som om en hel världsdels 
arbetsbörda sänkts över oss. Tanken 
svindlade. Asiens kvinnor! 

En kort stund därefter på ett 
kafé såg jag en underlig varelse när
ma sig den plats, där jag satt. Det 
var en kines med ansiktet fårat av 
tusen rynkor men ändock såg han 
inte gammal ut, han höll i handen 
små pappersleksaker, som spändes 
upp med ett ryck och han liksom 
vaggade framåt med små, små ängs
liga steg, som om han i varje ögon
blick trampat på de knaggligaste 
stenar. Då förstod jag: den jag tagit 
för en man var en kvinna, en kine
siska med de sedan barndomen på 
konstlad väg förkrympta fötterna. 
Det sägs av en del Kinaskildrare att 
den gamla fotbindningsseden är 
bortlagd, andra åter påstå att den 
fortlever ännu och att man kan hö
ra från ett eller annat hus hur en 
liten flicka jämrar sig natt och dag 
och detta i tre, fyra år sedan dm 
grymma proceduren då hennes fot 
blad bräckts och under hela tiden de 
hårda bindorna stramas åt. Och lik 
som hon, den arma varelse jag här 
såg vackla bort igen, så skola dessa 
kvinnor gå hela sitt liv, och —- det 
hemskaste av allt — så skola de 

också gå när de bära på sina barn... 
Till samma kongress hade kinesi

skorna skickat oss ett underbart bro
derat standar med en inskrift om att 
hålla samman, dessa kinesiskor, som 
under inbördeskrigets dagar så tro
get tjänade sitt parti, att de buro 
hemliga bud på de farligaste vägar 
och hade satt som sitt valspråk: "Vå
ga att dö." 

Men ser det inte ut som om Asiens 
kvinnor redan vaknat och kommit 

I 

Hamng 

Lampskärmsiden 

urval 

rätt långt in på den nya dagen? 
Indien har en början gjorts. Till 
världsalliansens kongress, som skall 
hållas i Rom den 12—19 maj, väntas 
två delegerade från Madras, som lik
som Travancore, Jahulwar och Bir
ma givit sina kvinnor rösträtt. Som 
ombud för kvinnosaksföreningen i 
Palestina väntas en kvinnlig redak
tör som ger ut en daglig tidning med 
namnet "Det nya Jerusalem". Även 
från Egypten väntas deltagare, och 
i Australien göras stora ansträng
ningar för att man trots den långa 
resan och de dryga kostnaderna skall 
kunna sända delegerade. 

Då det huvudsakligen är de latin
ska länderna i Europa, i vilka kvin
norna fortfarande sakna rösträtt, 
hoppas man mycket för dem därav 
att denna kongress blivit förlagd till 
Rom. Men även för de latinska län
derna i Amerika har detta betydel-

I flera av dem ,såsom i Brasi
lien, Uruguay, Argentina, har man 
livskraftiga rösträttsföreningar. 

Betecknande för den vikt frågan 
om lika lön för lika arbete intar för 
kvinnorna i alla länder är att den 
står främst på programmet. Därmed 
är då sammanfört rätten till arbete, 
tillträde till ämbeten och tjänster. 
Vidare kommer att talas om dubbel
moralen, gift kvinnas nationalitet 
och egendomsförhållanden, understöd 
åt mödrar och änkor, barn utom 
äktenskap. Sedan komma de politi
ska frågorna: Böra kvinnorna bilda 
ett särskilt parti? Huru öka kvin
nornas antal i parlamenten? Dessa 

Den revolutionära 
kvinnan. 

En uttydning. 

Deai kvinnliga gåtan har alltid ut 
övat stark dragningskraft på den 
manliga upptäckarhågen. Nu se
nast har d:r Hans von Hentig i 

Schweizerischen Zeitschrift für 
Strafrecht" försökt sin lycka med 
att utreda den revolutionära kvin
nans mysterium. Det förefaller, som 
om han lyckats. 

Han påpekar bl. a., att, när dyra 
eller tryckta tider inträffa, den som 
först och sedan allt starkare får kän
ning av dem är den gifta kvinnan 
på grund av att det är hon, som har 
hand om hushållskassan — hon får 
inte så mycket för sina pängar som 
förut, eller också får hon mindre att 
köpa för. 

Hon måste försöka att göra be
sparingar. På vad? Icke på man
nens konto. Det är ju av hans ar
betsförmåga, hans hälsa, hans möj
ligheter till förtjänst hemmets exi
stens beror. Han måste följaktligen 
ha kraftig kost och kläderna måste 
vara propra. — Nå, barnen? Moders
hjärtat reagerar vid blotta tanken på 
att de skola fara illa. Nej, de skola 
ha god och riklig föda och även vara 
väl klädda i skolan och bland kam 
raterna. 

Det återstår sålunda för hustrun 
endast en utväg, den att låta bespa 
ringarne gå ut över henne själv. H in 
knappar av på födan, äter minst möj
ligt, avstår helt eller delvis lör egen 
del från de dyrare födoämnena så
som smör och kött. 

Hon gör det icke ostraffat. Hon 
blir undernärd, hennes krafter sjun
ka, nerverna strejka. 

a H | |  

Tittsc noga 
vid köp av thé ätt vidsta-
ende varumärke finnes 
å varje paket" och burk. 

éndast då erhå [Ces Gndast da erria LLes 

jLundarefis 
Marknadens a((ra främsta 
'borgen för äkta vara 
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och likartade ämnen skola utgöra 
föremål för diskussion den dag, som 
är anslagen åt "de kvinnor som ha 
rösträtt", och de lärdomar de kunna 

ha att ge. 
Kongressen i Génève 1920 var den 

första efter kriget. Då ansågs ännu 
att man borde mötas i ett neutralt 
land. Nu har man kommit så långt, 
att i ett land, som varit inblandat i 
den stora ofreden, kunna kvinnor 
från de krigförande länderna skaka 
hand med varandra. Från fem 
världsdelar skola kvinnor samman
träffa för att som systrar dryfta sin 
gemensamma sak, lika betydelsefull 

för dem alla. 
Hilda Sachs. 

Det blir kanske också nödvändigt 
för henne att göra indragningar på 
beklädnadskontot — hon får gå i 
gamla, illa medfarna kläder. Detta 
kan synas mindre betydelsefullt, men 
så är det icke. En kvinna lider, sa-
vida hon icke hunnit den höga aider, 
då hon icke längre bryr sig on?, hur 
hon är klädd, av att gå fult och omo-
därnt klädd. Hon känner sig obser
verad, kritiserad, sämre ställd än 
många andra, sedd över axeln. 

Hennes hälsa är redan förut under 
grävd, den växande misären påver 
kar hennes sinnesstämning, hon blir 
bitter, retlig. Det kommer till hus 
liga uppträden, som gå ut över man 
och barn, vilka å sin sida bliva ovän
liga och fly hemmet så mycket 'som 

möjligt. 
Hustrun, som tänker på sina upp 

off ringar, sitt ständiga slit, känner 
sig orättvist behandlad, plundrad pa 
sin lycka. Missnöjet inom henne 
blandar sig med avunden mot bättre 
lottade, med hatet mot samhället, som 
är så dåligt ordnat, mot de makt
ägande, som icke försöka att bringa 
reda i förhållandena. Den under
närda, utslitna, illa klädda, på hem
mets lycka bedragna kvinnan blir 
den revolutionära kvinnan, vilken 
vill med våldsamma medel framkalla 
en snabb och enligt hennes åsikt för
delaktig samhällsförändring. Dess 
övriga följder frågar hon icke efter, 
endast hon själv och hennes hem 
komma in i bättre förhållanden. 

Vad som under de senaste krigs
åren i stor utsträckning bidrog till 

att göra de eljes så lugna, förnöjsam
ma och laglydiga tyskorna revolutio
närt sinnade var utom de nyss nämn
da faktorerna en del andra ogynn
samma förhållanden. 

'Hamstringen", smyghandeln, upp
lagringen i de förmögnare hemmen 
av matvaror m. m., vilken omintet
gjorde regeringens bemödanden att 
jämnt fördela de förefintliga knappa 
livsmedlen bland alla, även de fatti
gare samhällsgrupperna, väckte till 
liv ett ursinnigt missnöje hos arbe
tarklassen och de närmast över dem 
varande samhällslagren. Man gjorde 
jämförelser med de förmögnares 
levnadsförhållanden, avunden fann 
rik näring och klasshatet slog upp i 

ljusan låga. 
I den mån kriget drog ut på 

längden ökades otåligheten och miss
nöjet bland kvinnorna — den man
lösa världen började synas dem allt

för trist. 
Hela derais längtan inriktade sig 

på den tidpunkt då kriget skulle va
ra slut, då livet åter skulle bli lyck-

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

A.-B. 

Babyutstyrslar 
Nyaste modeller. Alla prislägen. 

Linneutstyrseln 
Kungsgatan 48. Göteborg. 

Lorensbergsteatern ger innevaran-
vecka ett intressant svenskt pro

gram: urpremiär av Strindbergs dra
matiska fragment Holländar en samt 
Kj- Söderbergs Aftonstjärnan och 
% Bergmans En skugga. Stora 
T e a t e r n  H o f f  m a n s  ä v e n t y r  s a m t  N y a  

eatern den gamla välkända "Jorden 
r"»if på 80 dagar". 

återkomm; 

de 

Kungsgatan 45. 
Rikt urval. 

Telefon 1900. 
Billigaste priser 

blcrmsieraïôefen 

allt id iärdiga, i smakfullt  utförande 

iy[fasa f̂orns 1erhandet 

Storgatan 31- Tel. 4314, 10365. 

I  VARIE 

S V EN S KT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

läser  man 
n u m e r a  

GÖTEBORGS HAN0ÈLS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

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

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

hllla sin ursprungliga mjukhet och krympa Icke om 

de tvättas med LUX. Det är tillverkat särskilt 

för tvätt av all slags ylle. flanell, siden och ömtäliga 

vävnader och lämnar allting friskt och behagligt. 

L U X  säljes endast i  paket. 

LU 
SUNLIGHT SÂPTVÂL AB- GÖTEBORG 

aa. 

Damunderkläder 
stor sortering 

B IBERG &  A NDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235 

MERKURTVÂIIN 
k°nar kläderna och händerna 

Krymper ej ylle. 

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

I Rosenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

19. 

"Ja, nog vore det skada, ellei 
tror herr baron kanske inte, att jag 
också tycker det vore skada? Det 
gör mig ont om alla unga människor 
som råka på villovägar ooh bli för
störda. Men vem kan hjälpa det. 
Inte kunna vi taga vara på honom? 
Inte kan någon människa taga vara 
på alla de tusen blomster som blasa 
ned från fruktträdet. Man får vara 
glad när de som höra oss sjalva till, 

bli sittande." „ 
"Såsom er Moritz, Deideles. 
"Ja Gud ske lov, herr baron. Jag 

hoppas åtminstone, att han inte lå
ter sig ryckas med av alla vindar, 
utan håller sig stadig, men saker kan 
man inte vara på någon ung manm-

ska." 

Också baronen var av den åsikten, 
att Moritz Deideles nog var en av 
dem, som höll sig fast vid sin gren. 
men det var icke omöjligt, att han 1 

det han utbredde sig, störtade något 
annat blygsammare blomster ned i 
djupet, endast han själv lyckades 

sitta kvar. 

Det var en söndagsmorgon. Solen 
förgyllde med sitt klara sken de fina 
möbler, som Ernst Wessel pjäs efter 
pjäs anskaffat för sina rastlöst sam-
manknogade små besparingar, under 
ett nära nog asketiskt levnadssätt. 

Han såg blek och gammal ut efter 
ett liv av nästan övermänskliga an
strängningar, men ett uttryck av till
fredsställelse vilade över de kloka, 
oregelbundna dragen. Han satt nu 
vid fönstret mitt emot sin bror Ede 
och var i en något meddelsam stäm
ning, som var ytterst sällsynt hos dsn 
tysta, slutna mannen. Han talade 

om sin hustru. 
"Det är hennes födelsedag denna 

veckan, Ede. Vill du ga med mig 1 
staden i morgon, när vi slutat? Hon 
önskar sig en blå kostym, min Lis-

beth. Jag har arbetat extra timmar 
för att kunna ge henne det. Men 
jag förstår mig inte på fruntimmers-
grannlåt, så du får hjälpa mig välja 

ut." 
"Det var tusan, vad du slår på 

stort! Då lönar det väl knappt för 
mig att komma med min lilla silver-

medaljong." 
"Tror du hon blir glad för klän-

» ningen: 
'Ja, gränslöst!" 
'Då är det bra. Vet du, hon har 

just inte mycken fröjd i livet med 
en sådan man som jag. Hon hade 
nog drömt sig något annat. 

Ede knäppte askan av sin cigarr, 
men såg icke på sin bror. Hur kan 
du komma på en sådan idé? 

"Jag är ju inte blind, Ede. Hon 
är så ung, så glad, så — full av liv. 
Och jag — ] ii g är ju redan utsliten 

och trött." 
"Ja, för att du slitit och arbetat 

för mig, Ernst, alla dessa aren, det 

vet jag nog." 
"Det skall vi inte tala om, min 

käre gosse. Har jag haft möda, så 
har jag också haft glädje av dig. 
Tror du inte jag har satt värde pa, 

att ha er omkring mig, frisk, glad 
ungdom, och jag med mitt vresiga 
sätt och ibland krämpor. Det var 
solsken, det var hälsa, Lisbeth och 
du, ooh så pojken, min lille August." 

Ede kände, huru blodet sköt ho
nom upp i ansiktet. Han drog sto
len tillbaka i skuggan. "Solen me
nar väl 1 dag , urskuldade han sig, 
och så efter en paus frågade han 
tvekande: "Och så mycket haller du 

av Lisbeth?" 
Ernst Wessel smålog, ett stilla 

lyckligt leende. "Mycket! Jag visar 
det bara inte. Fruntimren skall man 
köra med korta tömmar, annars hop 
pa de över skaklorna. Men om jag 
också kommer och smått gnatar, i 
själ och hjärta gläder jag mig dock 
över hennes levnadsglädje, hennes 
skratt, hennes upptåg — ja, jag tror, 
kanske mest över dem. Förr ja, 
varför skulle jag inte tala om det för 
dig, Ede? Förr var jag ibland 
riktigt ängslig för att jag inte kunde 
hålla jämna steg med hennes levnads
mod, och då plågade jag både henne 
och mig själv, och höll utkik till 
höger och vänster för att se, om där 
inte fanns "någon annan", ty det 

Ede, det vore det bittraste som kun
de hända mig. Jag har gått ige
nom mycket svårt, och har fått lov 
att svälja mycket. Men om jag 
skulle behöva tänka att min gosses 
mor våre en dålig kvinna, och att 
mitt hem, som jag knogat samman 
med möda och svett, skulle gömma 
en skamfläck, — nej, då tror jag 
det vore slut med mig." 

Edes hand, som höll cigarren, dar
rade. "Men har du någon misstan
ke, någon grund —?" 

"Nej, nej, Ede, icke nu mer. Ser 
du, just därför är jag så glad, att 
du bor hos oss. Mitt hus var sa 
dystert, det var för allvarsamt för 
Lisbeth, med hennes längtan efter 
lycka och glädje. Du är ung och 
glad som hon, du skaffar glädje i 
hennes liv — och du är min bror. 
Nu är jag inte räJd mer." — Han 
lade sin hand på Edes arm. Och så 
tillfogade han nästan blygt: "Jag 
går aldrig in över min tröskel utan 
att jag tyst tackar Gud för henne 
— och dig." 

Ede hade sprungit upp. Han 
trodde han skulle kvävas. Han le
tade efter ord, men fann inga. 
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S K A N D I N A V I S K A  
K R E D I T A K T I E B O L A G E T  

GÖTEBOR(T - 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 â insatta medel 
högsta gällande ränta 

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

(Inf. gen. Oöteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. i/s2—'h 3. övriga 
tider efter avtal. 

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

GÖTEBORGS BANK 
STOCKHOLM GÖTEBORG 

100 avdelningskontor i västra och östra Sverige 

Grundad år 1848 

IIIIIIIIIIHIIIIII 
Egna fonder Kr. 78.750.000 

Emottager penningar å sparkasse-, kapital- och depositionsräkning till högsta 

gällande ränta. 
Utlämnar hemsparbössor. 
Bankens notariatavdelning förvaltar föreningars och kassors medel, enskilda 

förmögenheter samt testaments- och förmyndaremedel. 

Obligations- och fondavdelningar. 
Fullständig bankrörelse i övrigt. 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Notariatavdelning. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

denna part som blir den lidande. Det 
finnes en annan lantlig liknelse, som 
bättre passar i stycke: En bonde 
kommer till socknens självgjorde ad
vokat och säger: "Um attifall du 
skulle vella låna mej fem ti reksda-
ler, så kan du stöta på mej, när du 
behöver en falsker ed." 

Bönderna hjälpte socialdemokra
terna i direktivfrågan, och dessa 
hjälpte bönderna att med statens (de 
skattdragandes) medel rädda Lant
mannabanken, ett av de svenska 
bankinstitut, vilka skötts på ett an
svarslöst och ruinerande sätt. Att 
banken måste räddas för att hindra 
en eljes för jordbruksnäringen ödes
diger katastrof medges även av de 
borgerliga partierna — det var om 
själva sättet man var oense. Social
demokraterna ville att staten genom 
aktieteckningen skulle göra sig till 
delägare i banken och det gamla so
cialdemokratiska önskemålet om en 
statens affärsdrivande bank därige
nom kunna förverkligas. De borger
liga partierna, avgjorda motståndare 
till detta projekt, ville att staten, 
utan att bliva delägare, skulle hjälpa 
den fallfärdiga banken på fötter. 
Socialdemokraterna segrade med 
hjälp av bönderna. 

Stämningen inom såväl den kon
servativa som liberala pressen är 
mycket upprörd. Det har veterligen 
aldrig förut sagts så många fula och 
sanna ord om förfalleit inom vårt po
litiska liv med dess förakt för det 
allmänna statsintresset och dess ego
istiska tillgodoseende av parti- och 
klasisfördelarne. 

Man efterlyser med starka upp
rörda ord det osjälviska allmänin
tresset. A7i måste svara att vi för-

'  * *  -
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mamma anuäAB&i 
aädB/̂ iistads rnxvupaun. 

Sarah Bernhardt. 
In memoriam. 

lorat det, om vi någonsin äfft det, 
vilket är tvivelaktigt. Vi äro i vårt 
dagliga liv icke vana att tänka och 
handla osjälviskt gent emot andra 
utan i stället upplärda att, följande 
vår naturliga lust, med all flit rykta 
våra egna intressen. Förhållandena 
äro alldeles desamma inom det poli
tiska livet. Det kommer att förbliva 
så tills en politisk pånyttfödelse ägt 
rum. Kanske kommer den, kanske 
icke. 

Vid tidningens pressläggning in
går meddelande, att sammanjämk
ningsförslaget fallit i Första kam
maren och att regeringen med anled
ning därav beslutat avgå. 

Min konduktör. 

vatten 
behövs 

eckans 

Det är onödigt att koka kläderna 
oni man använder Rinso. Genom att ^ 
lägga kläderna i blöt i  en ljum Hinso- | |  
lösning över natten och genom att 
skölja dem väl morgonen därpå bliva 
de rena och snövita. Endast de smut

sigaste ställena behövti gnug
gas lätt  mellan händerna. 

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

B Det reduccrnr arbetet til l  | |  
det minsta möjliga och | |  

sparar bränsle. | |  

R i n s o - 1  

SUNLIGHT SÀPTVAl AKTItBOLAG. GOTEeOWL 

•5 öre 
per paket 

VÅREN är Kommen! 

Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

•u 

Marknadens hittills oöver
träffade ooh billigaste hem
färg Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG. 

Jag förråder icke på vilken linje 
han är eller hur han ser ut. Ty om 
han är svart eller blond, lång eller 
kort gör i detta sammanhang ingen
ting till saken. Jag betraktar ho
nom endast med allmänhetens blick 
som en idealisk funktionär vid vårt 
trafikväisen, som en heder för sin 

kår. 

Alltid likadan, blid ock stilla tå
gar han såsom en fridens man fram 
genom vagnen. Med världens stör
sta tålamod klipper han övergångs
biljetter, river kvitton och besvarar 
passagerarnes förfrågningar. 

Aldrig ännu har jag sett honom 
ställa sig och med en kritisk, miss
trogen min fixera en äkta övergångs-
biljett eller klippa ut de ismå runda 
pappersbitarna över passagerarnas 
huvuden och knän. När man kom
mer in i hans vagn känner man sig 
som gäst i ett hem, där han är värd, 
och där det är fullkomligt uteslu
tet att något obehagligt skulle kun
na inträffa. Han står aldrig såsom 
plötsligt uppvuxen ur golvet fram
för en så snart man kommit in, utan 
väntar humant tills man hunnit ord
na sig litet och få upp portmonnän. 

Jag är övertygad om att han har 
ett ansträngande arbete med sina nä
stan alltid fullsatta vagnar på den 
oerhört frekventerade trafikled han 
tillhör, men detta synes aldrig pa 
honom. Med sitt lugn breder han 
liksom en stämning av trevnad och 
ro över hela vagnen. En fridens 
man, en idealisk funktionär vid sin 
kår, som med heder skall uthärda 
de internationella jämförelser, som 
sannolikt icke skola utebli instun

dande sommar. 
T—a B—m. 

Världens största tragedienne är 

borta. 
I den ryktbara kistan av rosenträ 

vari "den gudomliga" under mer än 
40 år sovit livets sömn, sover hon 
nu slutligen „— quand même — dö
dens. På den internationella teater-
konstens himmel har utsläckts en 

stjärna av första ordningen. 
Hur mycken livskraft, originalitet 

och energi bör ej en personlighet ha 
representerat för att såsom Sarah 
Bernhardt under mer än två männi
skoåldrar fängsla miljoners intresse 
över hela världen. "La grande 
Sarah" ägde allt detta i så eminent 
grad att hon saknade sin like. Ingen 
samtida kvinna har mera eklatant 
bevisat i huru stor utsträckning 
världen tillåter en personlighet att 
vara och göra vad den vill, om den 
endast verkligen har något att vilja. 
Kanske är detta det mest beundrans
värda hos henne — hennes fenome
nala vilja. När hon inträdde på sin 
bana, fysiskt bräckligare och svaga
re än de flesta vägde det för henne 
såsom för alla, om hon skulle lyckas 
slå igenom eller icke. Hennes för
sta uppträdande blev närmast fiasko. 
Hon som satt inne med makten som 
ingen annan att gripa och skaka ett 
auditorium, att med sin gyllene 
stämma och sitt geniala spel lyfta 
människorna mot himlarna och släpa 
dem genom avgrunderna — hon gjor
de vid debuten intet intryck på pu
bliken. 

Var det publiken som icke såg el
ler var det hon som ännu icke fått 
den roll, varigenom hon lärde känna 
och behärska sina individuella ut
trycksmedel? Ty om någon ägde 
hon den stora gudagåvan, outtömli
ga fonder att giva ut av. 

Denna unga kvinna med den hy-
pernervösa magra gestalten, med de 
fina vemodiga dragen, den egendom
liga blicken, den underliga leopard
fysionomien var såsom en märkligt 
hopfogad inkarnation av primitiva 
känslor och instinkter och den hög
sta kultur. Ett sällsamt, ett fängs
lande, ett mystiskt ansikte vari 
slumrade alla möjligheter från de 
högsta till de lägsta, alla känslor 
från de dystraste till de sublimaste. 
Ingenting kunde vara mindre var
dagligt, och vardagens liv kunde 
omöjligen bliva hennes. Hon bar 
snillets och undantagsmänniskans 
stämpel alltför omisskännligt. 

Hela hennes väsen.sart gjorde hen
ne såsom skapad för scenen. Aldrig 
har väl heller en varelse mera inten
sivt njutit av den overkliga världens 

luft och ljus än hon, aldrig någon 
varit en mera fascinerande besvär-
jare av inbillningens hemlighetsfulla 
rike. Sedan hon en gång funnit sig 
själv och publiken henne, miste de 
heller aldrig mera varandra. 

Det finns människor som kunna 
le åt denna åldriga förbrända ge
stalt som ännu såsom invalid, sedan 
hon måst låta amputera sitt ena ben, 
framträdde inför publiken och med 
den sista flämtande lågan av en stor 
livslidelse sökte att ge sina drömda 
gestalter liv. Dessa människor ha 
säkerligen aldrig själva känt denna 
det skapande snillets eld inom sig, 
som skulle förtära dem själva, om 
den icke fann något utlopp, och som 
kom Goethe att bekänna: "Blott då 
jag diktar lever jag." 

Sarah Bernhardt levde endast på 
scenen. Hela hennes liv fick en dra
matisk gestaltning. Hennes exen-
triciteter äro världsberyktade. Hon 
sov i sin likkista, hade dödskallar 
och skelett i sitt rum, upp
trädde i manskläder och omgavs av 
ett menageri. Det är omöjligt att 
avgöra om alla dessa excesser voro 
en tacksam pose för en föga origi
nell och lätt förbluffad mänsklighet 
eller utslag av ett excentriskt lynne, 
som för att vara tillfredsställt stän
digt krävde retningen av nya sensa
tioner. Man är böjd att tro det se
nare. Hon älskade uppenbarligen 
det spännande, det pittoreska, det 
som var olikt allt annat. Och värl
den tröttnade småningom på att för
argas och lät henne hållas. Ty vad 
betydde dock slutligen och sist allt 
detta oväsentliga omkring hennes 
gärning emot gärningen själv. När 
hon stod på scenen med publikens 
hjärta i sina små händer sjönk allt 
smått, allt oviktigt kring hennes 
namn i djupet, och man hörde en
dast hennes underbara gyllene stäm
ma, såg blott sin avgud, den stora, 
gudomliga, som förverkligade de 
drömmar den franska dramatikens 
störste mästare drömt och med sitt 
geni flätade en ny världslager i 
Frankrikes namn såsom kulturens 
och frihetens stamort på jorden. 

Yvonne Gaspard. 

En gedigen dam väska 
av vår egen tillverkning finner 
Ni säkrast hos 
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G ö t e b o r g .  
meddelar 

Brand' och Avbrottsfö 

samt 

Livrante- och 
försäkring. 

Liv 
Kapitaj. 

OBS i Sveas förmånlina 
BARNFORSAKRINGAR! 

INBRÖT T SFÖRSÄKRA i $y 

dotterbolag A8TREA. 

Vill Ni 

bli vacker? 

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

Livets förargelse. 
Förargelse är något mindre än 

olycka, något retsammare än förtret. 
Den berör icke hjärtat, men lägger 
sig tungt på nerverna, även om de 
ägas av en lugn och godmodig män

niska. 
Många förargelser äro onödiga och 

därför ännu förargligare. T. ex. alla 
dessa påringningar på tamburen och 
knackningar på köksdörren av folk, 
som vilja ha reda på i vilken upp
gång och våning hr X. eller frk. Y. 
bor. 

Förr i världen, när alla familjer 
hade tjänsteandar, som kunde van
dra mellan dörrarna för att stå till 
tjänst med önskade upplysningar el
ler explodera i ett ondsint "devett-
jante" gick det väl an, men nu när de 
i mycket stor utsträckning höra till 
en förgången och aldrig återvändan
de tid och husmödrarne själva skola 
lystra till ringningar och knacknin
gar, så för himlens skull, låt oss få 
en ändring! 

Låt oss, när det gäller budsänd
ning, uppge icke blott namn, gatan 
och husnumret, utan även om ingån
gen är från gatan, porten eller över 
gården, till höger eller vänster samt 
desslikes våning. Låt oss göra dît 
som en kärlekstjänst mot vår nästa 
i hopp om att hon skall bära 
lika väl åt mot oss. 

pentyâUomgej^v^ 

«?) 
ade 

dra skönhetsmedel även äeeulVlK^ c-™,*, ex. .d,1.aKar»i 

•• T±?t\e h7n' Ovicula (ïi 
i vai. Jen ar tdlverkad efter bepröva, 
skonhetsrecept och innehåller bland rlfi cl/XnkA+cmûrlal . 1 «... 
främsta medel för hudens försköning 

Vill Ni bli vacker så köp därför 

F. PAULI'S 

Ovicula (ägg) Tvål 
Användes av våra vackraste skådespelerskor 

ar 

En Hatt av 

"Wilkes" fabrikat 

det stilfullaste för en herre, 

sig 

Uttröttad dörröppnerska. 

Barnatårar väta endast kinden. 

med din hustru hällre 
nen än med ögonen. 

(Ryskt ordspråk.) 

oro-

I f t E V L I G  o c h  I N T R E S S A N T  
F A R S K A  

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

I N N E H Å L L  

GOTEBORGS 

RIORfiONPOSI 

Den största 
morgontidningen 

Såsom kandidat till Nobelpriset i 
litteratur i fjol lär bland andra fö
reslagna även ha nämnts en av våra 
grannländers yngsta och ryktbaraste 
författarinnor. På tal härom repli
kerade, enligt malicen, en av Aka
demiens ledamöter på äkta värm
ländskt tungomål: — Yi får be'na 
vente. (Benavente). 

Vitzen är uppenbarligen gjord, 
men inte sämre för det. Den är t. o. 
m. så bra att den kunde varit gjord 
i Göteborg. 

* 

Fru Larsson är så allvarligt sjuk, 
att det är fara för livet. 

Fru Ljungstedt vill gärna ha reda 
på hur saken utvecklar sig och skic
kar sin nya tjänsteande till det Lars
sonska huset för att ta reda på, hur 
det står till med den sjuka. — Och, 
säger hon, skulle så illa vara att fru 
Larsson icke mer finns i livet, så frå
ga när begravningen blir. 

Tjänsteanden vid återkomsten: -
Fru Larsson bad hälsa, att hon mår 
ganska bra och ännu inte kan säga 
när begravningen blir. 

Ärade Damet 
Nyheter för Sä
songen inkomna! 

K l ä d e n ,  

Garbardine, 
K a m g a r n ,  
C h e v i o t ,  

Cover-Coats m. m. 

Känt S ErKänt. 

Rikt urval — 

Prima Hvalit®61, 

Aktiebolaget 

Theodor Pettersson 
Klädesmagasin. 

Kungstorget 1. Telefon 1740, 

Stor 
sortering 
Eleganta 

ny&eter 
Sorghattar, 
Sorgkl&ä-

mngar. 
Sorgtyger, 

Sorgslöjor, 

SorgTcragor 

SorgförMäden, 
samt allt 
tillhör välsorterad 

sorgavdelning. 

äst skulle häll» 1' » hin präst sh.uuo — ^ 
en man som varit litet tju 

berörde förhållandet gen 

diskreta ord: 
"När andra sovo, då vaK< 

och när de vaknade, då h 

de saknade." 

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

Mattan fBr det burgna, välombonade.med kulltiverad smak in 

KOJSTSTFIsITEN Göteborg 

inredda^ 

„ffenUWj",»«™' 

stora Teatern 
,  l 30. För sista gangen. 

SÖ»**8 v' ßajadären. 

Kl. 7,30: 

Hoffmannsjivetityij_ 

L0^nsbergsteatern 

Varje afton kl. 8. 

En skugga. 
Aftonstjärnan. 
Holländaren. 

FOLKTEATERN. 
Sondag kl- I'80 BilHghetsmatiné: 

fröken Renées kärleksäventyr. 

ki. 8: Spel ut. 

Måndag kl. 8 premier : 

Ebberyds Bank. 

För Konfirmationen. 
Psalmböcker, Biblar 
och Testamenten 

i alla storlekar och prislägen. 

PILOS BOKHANDEL, Östra Hamng. 3^* 
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"Gubbens" 
k o n s e r v e r  

rekommenderas. 

Specialiteter: 

Gubbens egen 
Ostronanjovis 

Gubbens Kalasbullar 

0 
ts 

s 
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Nya Teatern. 
Söndag kl. 1: 

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

jorden runt på 80 dagar. 

XiïXÂTTEÂTÉRN. 
Söndag kl. 1,30 Billighetsmatiné : 

Halta Lena ocK vindögda Per. 

kl. 7 och 9 : 

Hemslavinnor. 
Andra dagar kl. 8: Samma pjes. 

Asiens Kvinnor. 
Apropå rösträttskongressen 

i Rom. 

Konfirmationsgåvor 
av bestående värde. 

S J Ö G R E N S  
NORRA HAMNI3AIANN?18 

G ö t e b o r g .  
8 maj — 30 sept. 

BESÖK SKANDINAVIENS HIT-
T1LS STÖRSTA UTSTÄLLNING. 

Reservera i tid rum genom ut
ställningens inkvarteringsbyrå. 

1 samband med utställningen anordnas: 

Internationella Automobilutställning-
en 9 maj—12 juni. 22:dra Allmänna 
Svenska Lantbruksmötet 19—24 juni. 
Internationella Luftfartsutställningen 
20 juli —12 aug. Internationella 
Stadsbyggnadsutställningen 27 juli 
—12 aug. Svenska mässan 20—26 
oug. 5:te Nordiska Trädgårdsut
ställningen 14—23 sept. Sveriges 
Idrottsspel. Internationella Idrotts

tävlingar 1 — 15 juli. 

Broschyrer och program sändas på rekvi
sition från 

Utställningsbyrån, Göteborg 5, 

I det stora tal, som mrs Chapman 
Cat höll på världskongressen i Bu
dapest för tio år sedan skildrade 
hon hur kvinnornas verksamhet bör 
sträcka sig från land till land sedan 
de fått rösträtt i sitt eget. Och hon 
tillade: 

"Vi måste betänka: vi ha också 
•Asiens kvinnor att befria." 

Det var som om en hel världsdels 
arbetsbörda sänkts över oss. Tanken 
svindlade. Asiens kvinnor! 

En kort stund därefter på ett 
kafé såg jag en underlig varelse när
ma sig den plats, där jag satt. Det 
var en kines med ansiktet fårat av 
tusen rynkor men ändock såg han 
inte gammal ut, han höll i handen 
små pappersleksaker, som spändes 
upp med ett ryck och han liksom 
vaggade framåt med små, små ängs
liga steg, som om han i varje ögon
blick trampat på de knaggligaste 
stenar. Då förstod jag: den jag tagit 
för en man var en kvinna, en kine
siska med de sedan barndomen på 
konstlad väg förkrympta fötterna. 
Det sägs av en del Kinaskildrare att 
den gamla fotbindningsseden är 
bortlagd, andra åter påstå att den 
fortlever ännu och att man kan hö
ra från ett eller annat hus hur en 
liten flicka jämrar sig natt och dag 
och detta i tre, fyra år sedan dm 
grymma proceduren då hennes fot 
blad bräckts och under hela tiden de 
hårda bindorna stramas åt. Och lik 
som hon, den arma varelse jag här 
såg vackla bort igen, så skola dessa 
kvinnor gå hela sitt liv, och —- det 
hemskaste av allt — så skola de 

också gå när de bära på sina barn... 
Till samma kongress hade kinesi

skorna skickat oss ett underbart bro
derat standar med en inskrift om att 
hålla samman, dessa kinesiskor, som 
under inbördeskrigets dagar så tro
get tjänade sitt parti, att de buro 
hemliga bud på de farligaste vägar 
och hade satt som sitt valspråk: "Vå
ga att dö." 

Men ser det inte ut som om Asiens 
kvinnor redan vaknat och kommit 

I 

Hamng 

Lampskärmsiden 

urval 

rätt långt in på den nya dagen? 
Indien har en början gjorts. Till 
världsalliansens kongress, som skall 
hållas i Rom den 12—19 maj, väntas 
två delegerade från Madras, som lik
som Travancore, Jahulwar och Bir
ma givit sina kvinnor rösträtt. Som 
ombud för kvinnosaksföreningen i 
Palestina väntas en kvinnlig redak
tör som ger ut en daglig tidning med 
namnet "Det nya Jerusalem". Även 
från Egypten väntas deltagare, och 
i Australien göras stora ansträng
ningar för att man trots den långa 
resan och de dryga kostnaderna skall 
kunna sända delegerade. 

Då det huvudsakligen är de latin
ska länderna i Europa, i vilka kvin
norna fortfarande sakna rösträtt, 
hoppas man mycket för dem därav 
att denna kongress blivit förlagd till 
Rom. Men även för de latinska län
derna i Amerika har detta betydel-

I flera av dem ,såsom i Brasi
lien, Uruguay, Argentina, har man 
livskraftiga rösträttsföreningar. 

Betecknande för den vikt frågan 
om lika lön för lika arbete intar för 
kvinnorna i alla länder är att den 
står främst på programmet. Därmed 
är då sammanfört rätten till arbete, 
tillträde till ämbeten och tjänster. 
Vidare kommer att talas om dubbel
moralen, gift kvinnas nationalitet 
och egendomsförhållanden, understöd 
åt mödrar och änkor, barn utom 
äktenskap. Sedan komma de politi
ska frågorna: Böra kvinnorna bilda 
ett särskilt parti? Huru öka kvin
nornas antal i parlamenten? Dessa 

Den revolutionära 
kvinnan. 

En uttydning. 

Deai kvinnliga gåtan har alltid ut 
övat stark dragningskraft på den 
manliga upptäckarhågen. Nu se
nast har d:r Hans von Hentig i 

Schweizerischen Zeitschrift für 
Strafrecht" försökt sin lycka med 
att utreda den revolutionära kvin
nans mysterium. Det förefaller, som 
om han lyckats. 

Han påpekar bl. a., att, när dyra 
eller tryckta tider inträffa, den som 
först och sedan allt starkare får kän
ning av dem är den gifta kvinnan 
på grund av att det är hon, som har 
hand om hushållskassan — hon får 
inte så mycket för sina pängar som 
förut, eller också får hon mindre att 
köpa för. 

Hon måste försöka att göra be
sparingar. På vad? Icke på man
nens konto. Det är ju av hans ar
betsförmåga, hans hälsa, hans möj
ligheter till förtjänst hemmets exi
stens beror. Han måste följaktligen 
ha kraftig kost och kläderna måste 
vara propra. — Nå, barnen? Moders
hjärtat reagerar vid blotta tanken på 
att de skola fara illa. Nej, de skola 
ha god och riklig föda och även vara 
väl klädda i skolan och bland kam 
raterna. 

Det återstår sålunda för hustrun 
endast en utväg, den att låta bespa 
ringarne gå ut över henne själv. H in 
knappar av på födan, äter minst möj
ligt, avstår helt eller delvis lör egen 
del från de dyrare födoämnena så
som smör och kött. 

Hon gör det icke ostraffat. Hon 
blir undernärd, hennes krafter sjun
ka, nerverna strejka. 

a H | |  

Tittsc noga 
vid köp av thé ätt vidsta-
ende varumärke finnes 
å varje paket" och burk. 

éndast då erhå [Ces Gndast da erria LLes 

jLundarefis 
Marknadens a((ra främsta 
'borgen för äkta vara 
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och likartade ämnen skola utgöra 
föremål för diskussion den dag, som 
är anslagen åt "de kvinnor som ha 
rösträtt", och de lärdomar de kunna 

ha att ge. 
Kongressen i Génève 1920 var den 

första efter kriget. Då ansågs ännu 
att man borde mötas i ett neutralt 
land. Nu har man kommit så långt, 
att i ett land, som varit inblandat i 
den stora ofreden, kunna kvinnor 
från de krigförande länderna skaka 
hand med varandra. Från fem 
världsdelar skola kvinnor samman
träffa för att som systrar dryfta sin 
gemensamma sak, lika betydelsefull 

för dem alla. 
Hilda Sachs. 

Det blir kanske också nödvändigt 
för henne att göra indragningar på 
beklädnadskontot — hon får gå i 
gamla, illa medfarna kläder. Detta 
kan synas mindre betydelsefullt, men 
så är det icke. En kvinna lider, sa-
vida hon icke hunnit den höga aider, 
då hon icke längre bryr sig on?, hur 
hon är klädd, av att gå fult och omo-
därnt klädd. Hon känner sig obser
verad, kritiserad, sämre ställd än 
många andra, sedd över axeln. 

Hennes hälsa är redan förut under 
grävd, den växande misären påver 
kar hennes sinnesstämning, hon blir 
bitter, retlig. Det kommer till hus 
liga uppträden, som gå ut över man 
och barn, vilka å sin sida bliva ovän
liga och fly hemmet så mycket 'som 

möjligt. 
Hustrun, som tänker på sina upp 

off ringar, sitt ständiga slit, känner 
sig orättvist behandlad, plundrad pa 
sin lycka. Missnöjet inom henne 
blandar sig med avunden mot bättre 
lottade, med hatet mot samhället, som 
är så dåligt ordnat, mot de makt
ägande, som icke försöka att bringa 
reda i förhållandena. Den under
närda, utslitna, illa klädda, på hem
mets lycka bedragna kvinnan blir 
den revolutionära kvinnan, vilken 
vill med våldsamma medel framkalla 
en snabb och enligt hennes åsikt för
delaktig samhällsförändring. Dess 
övriga följder frågar hon icke efter, 
endast hon själv och hennes hem 
komma in i bättre förhållanden. 

Vad som under de senaste krigs
åren i stor utsträckning bidrog till 

att göra de eljes så lugna, förnöjsam
ma och laglydiga tyskorna revolutio
närt sinnade var utom de nyss nämn
da faktorerna en del andra ogynn
samma förhållanden. 

'Hamstringen", smyghandeln, upp
lagringen i de förmögnare hemmen 
av matvaror m. m., vilken omintet
gjorde regeringens bemödanden att 
jämnt fördela de förefintliga knappa 
livsmedlen bland alla, även de fatti
gare samhällsgrupperna, väckte till 
liv ett ursinnigt missnöje hos arbe
tarklassen och de närmast över dem 
varande samhällslagren. Man gjorde 
jämförelser med de förmögnares 
levnadsförhållanden, avunden fann 
rik näring och klasshatet slog upp i 

ljusan låga. 
I den mån kriget drog ut på 

längden ökades otåligheten och miss
nöjet bland kvinnorna — den man
lösa världen började synas dem allt

för trist. 
Hela derais längtan inriktade sig 

på den tidpunkt då kriget skulle va
ra slut, då livet åter skulle bli lyck-

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

A.-B. 

Babyutstyrslar 
Nyaste modeller. Alla prislägen. 

Linneutstyrseln 
Kungsgatan 48. Göteborg. 

Lorensbergsteatern ger innevaran-
vecka ett intressant svenskt pro

gram: urpremiär av Strindbergs dra
matiska fragment Holländar en samt 
Kj- Söderbergs Aftonstjärnan och 
% Bergmans En skugga. Stora 
T e a t e r n  H o f f  m a n s  ä v e n t y r  s a m t  N y a  

eatern den gamla välkända "Jorden 
r"»if på 80 dagar". 

återkomm; 

de 

Kungsgatan 45. 
Rikt urval. 

Telefon 1900. 
Billigaste priser 

blcrmsieraïôefen 

allt id iärdiga, i smakfullt  utförande 

iy[fasa f̂orns 1erhandet 

Storgatan 31- Tel. 4314, 10365. 

I  VARIE 

S V EN S KT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

läser  man 
n u m e r a  

GÖTEBORGS HAN0ÈLS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

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

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

hllla sin ursprungliga mjukhet och krympa Icke om 

de tvättas med LUX. Det är tillverkat särskilt 

för tvätt av all slags ylle. flanell, siden och ömtäliga 

vävnader och lämnar allting friskt och behagligt. 

L U X  säljes endast i  paket. 

LU 
SUNLIGHT SÂPTVÂL AB- GÖTEBORG 

aa. 

Damunderkläder 
stor sortering 

B IBERG &  A NDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235 

MERKURTVÂIIN 
k°nar kläderna och händerna 

Krymper ej ylle. 

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

I Rosenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

19. 

"Ja, nog vore det skada, ellei 
tror herr baron kanske inte, att jag 
också tycker det vore skada? Det 
gör mig ont om alla unga människor 
som råka på villovägar ooh bli för
störda. Men vem kan hjälpa det. 
Inte kunna vi taga vara på honom? 
Inte kan någon människa taga vara 
på alla de tusen blomster som blasa 
ned från fruktträdet. Man får vara 
glad när de som höra oss sjalva till, 

bli sittande." „ 
"Såsom er Moritz, Deideles. 
"Ja Gud ske lov, herr baron. Jag 

hoppas åtminstone, att han inte lå
ter sig ryckas med av alla vindar, 
utan håller sig stadig, men saker kan 
man inte vara på någon ung manm-

ska." 

Också baronen var av den åsikten, 
att Moritz Deideles nog var en av 
dem, som höll sig fast vid sin gren. 
men det var icke omöjligt, att han 1 

det han utbredde sig, störtade något 
annat blygsammare blomster ned i 
djupet, endast han själv lyckades 

sitta kvar. 

Det var en söndagsmorgon. Solen 
förgyllde med sitt klara sken de fina 
möbler, som Ernst Wessel pjäs efter 
pjäs anskaffat för sina rastlöst sam-
manknogade små besparingar, under 
ett nära nog asketiskt levnadssätt. 

Han såg blek och gammal ut efter 
ett liv av nästan övermänskliga an
strängningar, men ett uttryck av till
fredsställelse vilade över de kloka, 
oregelbundna dragen. Han satt nu 
vid fönstret mitt emot sin bror Ede 
och var i en något meddelsam stäm
ning, som var ytterst sällsynt hos dsn 
tysta, slutna mannen. Han talade 

om sin hustru. 
"Det är hennes födelsedag denna 

veckan, Ede. Vill du ga med mig 1 
staden i morgon, när vi slutat? Hon 
önskar sig en blå kostym, min Lis-

beth. Jag har arbetat extra timmar 
för att kunna ge henne det. Men 
jag förstår mig inte på fruntimmers-
grannlåt, så du får hjälpa mig välja 

ut." 
"Det var tusan, vad du slår på 

stort! Då lönar det väl knappt för 
mig att komma med min lilla silver-

medaljong." 
"Tror du hon blir glad för klän-

» ningen: 
'Ja, gränslöst!" 
'Då är det bra. Vet du, hon har 

just inte mycken fröjd i livet med 
en sådan man som jag. Hon hade 
nog drömt sig något annat. 

Ede knäppte askan av sin cigarr, 
men såg icke på sin bror. Hur kan 
du komma på en sådan idé? 

"Jag är ju inte blind, Ede. Hon 
är så ung, så glad, så — full av liv. 
Och jag — ] ii g är ju redan utsliten 

och trött." 
"Ja, för att du slitit och arbetat 

för mig, Ernst, alla dessa aren, det 

vet jag nog." 
"Det skall vi inte tala om, min 

käre gosse. Har jag haft möda, så 
har jag också haft glädje av dig. 
Tror du inte jag har satt värde pa, 

att ha er omkring mig, frisk, glad 
ungdom, och jag med mitt vresiga 
sätt och ibland krämpor. Det var 
solsken, det var hälsa, Lisbeth och 
du, ooh så pojken, min lille August." 

Ede kände, huru blodet sköt ho
nom upp i ansiktet. Han drog sto
len tillbaka i skuggan. "Solen me
nar väl 1 dag , urskuldade han sig, 
och så efter en paus frågade han 
tvekande: "Och så mycket haller du 

av Lisbeth?" 
Ernst Wessel smålog, ett stilla 

lyckligt leende. "Mycket! Jag visar 
det bara inte. Fruntimren skall man 
köra med korta tömmar, annars hop 
pa de över skaklorna. Men om jag 
också kommer och smått gnatar, i 
själ och hjärta gläder jag mig dock 
över hennes levnadsglädje, hennes 
skratt, hennes upptåg — ja, jag tror, 
kanske mest över dem. Förr ja, 
varför skulle jag inte tala om det för 
dig, Ede? Förr var jag ibland 
riktigt ängslig för att jag inte kunde 
hålla jämna steg med hennes levnads
mod, och då plågade jag både henne 
och mig själv, och höll utkik till 
höger och vänster för att se, om där 
inte fanns "någon annan", ty det 

Ede, det vore det bittraste som kun
de hända mig. Jag har gått ige
nom mycket svårt, och har fått lov 
att svälja mycket. Men om jag 
skulle behöva tänka att min gosses 
mor våre en dålig kvinna, och att 
mitt hem, som jag knogat samman 
med möda och svett, skulle gömma 
en skamfläck, — nej, då tror jag 
det vore slut med mig." 

Edes hand, som höll cigarren, dar
rade. "Men har du någon misstan
ke, någon grund —?" 

"Nej, nej, Ede, icke nu mer. Ser 
du, just därför är jag så glad, att 
du bor hos oss. Mitt hus var sa 
dystert, det var för allvarsamt för 
Lisbeth, med hennes längtan efter 
lycka och glädje. Du är ung och 
glad som hon, du skaffar glädje i 
hennes liv — och du är min bror. 
Nu är jag inte räJd mer." — Han 
lade sin hand på Edes arm. Och så 
tillfogade han nästan blygt: "Jag 
går aldrig in över min tröskel utan 
att jag tyst tackar Gud för henne 
— och dig." 

Ede hade sprungit upp. Han 
trodde han skulle kvävas. Han le
tade efter ord, men fann inga. 



K V I N N O R N A S  T I D N I N G  
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F ö r  V Å R E N !  
Stort urval av nyinkomna vackra, färg-äkta Sommartyg-er i 
Frotté, Musslin, Gabardin,' Folard, Voile, Zefyr och 
Bomullstyg. GOSSKOSTYMTYGER. 

Tvättanstalten Västkusten ^a^mans Tricotunderkläder f°r Herrar och Damer. Underkjolar, 

Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443 
Omsorgsfullt arbete, an Snabb leverans. 

Att känna människorna är det
samma som att icke lita på dem. 

Olga Eggers. 

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 

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

Men förhållandena hava ändrats. 
De radikala tänkesätt vilka 1918 
gjorde kvinnorna till revolutionens 
befrämjare förflyktigades ganska 
snart. Vid riksdagsvalen 1919 rö
stade flertalet kvinnor icke med de 
radikala vänsterpartierna utan med 
de borgerliga! 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

P r o m e n a d -

Klädning 
l:a sandfärgad 
Gabardine med 
kul. besättning 

37™ 
HERM.MEETHS AB 

ligt, männen komma tillbaka och ar
beta för hemmen, mat och kläder 
finnas i tillräcklig mängd. 

Man sade dem, att kriget icke 
skulle taga slut, förrän käjsardömet 
störtats genom revolutionen — kvin
norna blevo revolutionära, stödde 
verksamt statsomvälvningen. 

Modernaste faconer ! 
Största sortering ! 

itarl/ohnsson 
KUNGSTORCCT 2 . 

SNAPSHOTS. 
I telefon. 

Uppfinningarna lära ju vara gjor
da till människors bekvämlighet och 
trevnad. Och ändå, hur många otrev
liga stunder skulle vi ej besparas 
om vi exempelvis icke hade telefon! 

Finns det en fruktansvärdare prö-
vosten för det mänskliga tålamodet. 

Bäst man går och njuter av sitt 
allra soligaste vardagshumör erinrar 
man sig plötsligt att man iskulle rin
ga hit eller dit. 

Ack att denna erinran aldrig kom
mit! 

Det börjar med trassel. Det be
gärda numret är naturligtvis upp
taget, och när man äntligen genom 
sin enträgenhet lyckats få telefonis
ten ursinnig, kopplas man lika 
oundvikligt till fel apparat. En 
stämma vrålar häftigt ett vilt främ
mande namn. Man darrar själv av 
nervositet, men förmår sig till ett 
behärskat: 

— A ursäkta, jag har kommit fel ! 
Den nevropatiska stämman på an

dra sidan ryter med en vredgad av-
ringning i örat: 

Se då för t—n till att ni kom
mer rätt en annan gång. 

Tillplattad, nedklubbad återvänder 
man uppjagad till centralen, där ens 
förkrosselse fullbordas genom ett ut
tråkat, lätt vresigt: 

— Påringt igen. 

Har man en stol till hands sjun
ker man ned i den och väntar — 
väntar — väntar under den intensi-

Eleganta 
modeller 

Signe Connée 

Modesalon, 
Tel. 16788. 

Östra Hamng. 39, 1 tr. 
(samma hus som Dohms.) 

och FLIGKKLÂDEI 
Billiga priser. 

LINDEMARK! I 
KYRKOGATAN 32. 
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I Bergmans Eifa D15£T°r 
välsmakande och skört hårt bröd. För
ordat av läkare och prisbelönt med 4 guld
medaljer. Säljes i väls. spec. aff. i Obg 

Telefon 10837. 

vaste spänning. En evighetslång 
surrning fyller örsnäckan med sitt 
entoniga brus. 

Under tiden framkallar man för 
minnet den uppringdes lokala förhål
landen, ser honom eller henne skyn
da från rum till rum, kanske nedför 
en trappa från andra våningen för 
att hasta fram till sin telefon. När 
även världens längsta gata kunnat 
vara tillryggalagd utan att någon 
svarat inträffar plötsligt något lik
nande en explosion inne i hörluren, 
och man tycker ett ögonblick att ens 
trumhinna ovillkorligen måste vara 
sprängd. Det löftesrika bruset inne 
i ledningen har tystnat — allt är 
avkopplat — dött. 

Utmattad lägger man ned luren, 
konstaterar att man alltjämt har sin 
hörsel i behåll och ringer sedan man 
samlat sig några sekunder ånyo på 
samma nummer. 

— Upptaget! svara en helt ny 
röst triumferande från centralen. 

Man låter nu luren definitivt dala 
ned i klykan och uppger striden. Ty 
som en strid har det hela varit, en 

A N 0 B A G E R I  A . B .  

R O S  E N L U N D S  

B R Ö D  

Prima Husliållshol. 
Cokes Jutracithol å Ved 

till dagens lägsta noteringar. 

C. XJggla & C:o. 

Tel. 32, 3885, 44, 5407. 

Ĵ ristattkiara 
bli glasen vid diskningen, om 
Ni löser upp en smula Tom
tens Tvättpulver i diskvatlnet. 

En vacker 
fraich hy är allas efterlängtade mål. An
vänd dagligen den av tusenden värderade 
och prisade Yvy-tvålen. Yvy-tvålen an
ses som oumbärlig vid den lena, skära 
hyns bevarande till högsta ålder. 

Yvy-tvålen säljes i varje affär från 
Ystad till Haparanda. 

Aktiebolaget Y1IY Fabriken, Ystad. 

surmulen, grådaskig strid under vil
ken man utan all förskyllan mött 
ovänlighet och fientlighet från full
ständigt främmande personer. 

Hur enkelt om de i stället tagit 
det med litet glättighet och humor. 
Men det lurar kanske en fara bakom 
en alltför stor vänlighet i telefon. 

olk skulle mahända bli så överför
tjusta att de använde den. 

Och det är tydligen inte meninge i. 

Ragna Peters. 

En lärarinna skall försöka bibrin
ga den något ointresserade klassen 
ett begrepp om försynens nåd. 

— Hör på, säger hon, en liten gos
se går upp på en hög byggnadsställ
ning och ramlar i gatan, men står 
åter oskadd upp. Vad kunna vi 
kalla en dylik händelse, Pelle? 

— Tur! 

— Men om precis samma händelse 
utspelas ännu en gång och den lilla 
gossen ej heller nu skadas, vad är det 
för en räddande faktor vi ha att räk
na med? 

— Träningen! 

Nyutkomna böcker. 

Korgmakeriarbeten 
Stolar, större och mindre, även för 

barn. Korgar, alla slag. Vedbära
re, korgkoffert och korgbord. 

Välgjort och billigt. 

VanfOreanstaltens yrkesskola 
Telefon 236, 11510. 

Universella Broderskapets teoso
fiska förlag, Stockholm. 

Ben teosofiska vägen. År g. XIII: 
T. Innehåll: Scen ur Eumeniderna 
(titelplansch). — Om nationernas 
uppbyggande och högre uppfostran 
från teosofisk synpunkt. Av Kathe
rine Tingley. — Krigets vanvett. Av 
T. Henry. — Teosofiens ocean. Av 
William Q. Judge. — Några ord om 
konst. Av Edith White. -— Den pri
mitiva människan. Av C. J. Ryan, 
m. m. Pris 2 kr. 

Katherine Tingley: Teosofi och 
högre uppfostran. 

Ungdomens Boda kors heter en 
rikt illustrerad och trevligt utstyrd 
publikation, som i dagarna utkom
mit för Svenska Röda korsets försorg. 
Bidragsgivare äro prins Carl, d:r 
Karl Nordlund, Bo Bergman, Mari
ka Stjernstedt, Julia Svedelius 
m. fl. 

Publikationen kan rekvireras di
rekt hos överstyrelsen för Röda Kor
set, Stockholm 14. Pris 35 öre. 

J. A. Lindblads förlag, Uppsala: 
Hågkomster och Livsintryck av 

svenska män och kvinnor. Tredje 
samlingen. Pris kr. 6:50. 

Ernst Zahn: Mörker. Pris häft. 
kr. 4:25. 

eras. 
Telefon 17123 

Förstklassigt 

MMSKRÄDDER, 
BESTÄLLNINGAR 

klassigt och p'å ZZ fÖrsf" 
BILLIGASTE PRISER. 

Egna tyger mottagas 

ANNA KULLBERG 
V 14 °stra Larmgatan 14. Tel. lii'48 

Förstklassiga, Moderna 

S K O D O N  
Största urval. Lägstl prj!(r 

Varnyheterna inkomna! 

FÎJED/IRÀMT 
10 Södra Larmgatan 10 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

BREVLÅDA. 
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I S A  C S  O N 1  
E L J É I 

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

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 
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Tel, 4040. Ö Larmgatan 14. Tel. 4040. 

Spécialité: Klädningar, Blusar, Kjolar. Fär

diga klädningar i stilfulla modeller på laqer 
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Då ljödo lätta steg på förstugu-
golvet, och dörren till rummet öpp
nades raskt. Med den lille August 
vid handen och en stor välfylld korg 
på armen, rosig, skrattande, i ny-
struken, välsittande bomullsklän
ning stod Lisbeth på tröskeln. Hen
nes hår glänste lika gyllene som so
len, och hennes blå ögon strålade. 

"I eftermiddag är musik på än
gen. Om jag lagar något riktigt 
gott åt dig, kan vi då gå dit sedan?" 

Han smålog. "Vi får väl se." 
"Ack du brummbjörn! Kan du 

inte följa mig dit! Jag skall sedan 
vara tålig som ett lamm och inte 
säga ett enda ord, när du sitter hela 
kvällen i din välsignade, gamla för
ening." 

"Dit går jag bara, när det är något 
särdeles viktigt som skall förhand
las. Allra hälst sitter jag hemma." 

"— °ch hela långa kvällen tittar 
du inte opp en enda gång från din 
dumma gamla bok. Du är minsann 
underhållande sällskap!" 

"En bra bok är någonting skönt, 
Lisbeth. Som pojke fick jag aldrig 
lov att läsa, så gärna jag ville. Nu 

får jag ta' skadan igen, så att du 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

Många vänliga manuskriptinsm-
dare. Påsken kom ledsamt nog icke 
med det fula väder redaktionen räk
nat på för att i behagligt lugn inom 
fyra väggar hängiva sig åt marn-
skriptläsning utan med så grannt 
solsken, att de goda föresatserna för
flyktigades och läsningen utbyttes 
mot friluftsliv. Bot och bättring ock 
svar i nästa 11 :r utlovas. 

A. J., Nervi, Italien. Kollegial 
hälsning! Manus motses med nöje. 

Aina •— Prenumerant — Elsa H. 
Låt oss fundera på saken. Den tål 
vid det. 

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

hos 

N. L. Blomberg 

TRÄQÄRDSHALLEN. Tel. 7225^_ 
Varför plågas med dåligt kaffe då Ni 

kan få Swalanders kaffe! Butiker: Kungs. 1* 
Korsg. 13, Bazar Alliance- Prova redan1 

dag! Säljes endast i egna butiker. 

inte har en dummerjöns till man." 
Lisbeth ryckte ringaktande på ax-

larne och gick ut i köket. Pojken 
klättrade upp på fadrens knä. Han 
hade Wessels mörka ögon, men mo
derns övermodigt leende blick. Med 
förstulen ömhet tryckte Wessel ho
nom intill sig. 

"Pappa, visa blidderbok." 
Medan den äldre Wessel hämtade 

fram "Tummeliten", rusade Ede ur 
rummet. 

Han kom ut i köket, där Lisbeth 
just blåtse på elden. 

"Vänta inte på mig i kväll", pres
sade han fram, lågt. 

Lisbeth vände på huvudet. "Hur 
så?" 

"Jag flyttar ur huset i morgon. 
Jag flyttar till en annan stad." 

Lisbeth reste sig. "Vad står nu 
på?" 

"Om du hade hört honom just nu, 
Lisbeth! Jag hade kunnat sjunka i 
jorden, så skämdes jag. Jag, hans 
bror, som han har dragit upp ur elän
det! — Åh, Lisbeth, vi äro nedriga, 
gemena!" 

Lisbeths ögon sprutade eld, men 
den återhållna lidelsen hördes dock 

nästan ännu starkare genom hennes 
viskade ord. 

"Varför då? Fattas honom något? 
Jag tycker minsann att han har det 
bra, hundra gånger bättre än han är 
värd. Den som får lära sig försaka 
det är jag! Och inte sätter han det 
ringaste värde på mig heller. Sitt 
arbete, sitt parti, sina böcker och 
ibland också pojken, det sätter han 
värde på, men mig —" 

"Han håller av dig, Lisbeth, hål
ler mycket av dig." 

"Men så är jag väl också en duk
tig hustru? Håller jag inte huset 
spegelblankt? Sköter jag inte poj
ken hans? Plåstrar jag inte med 
hans daliga mage? Och här sitter 
jag i huset dag ut, dag in som en 
nunna. Och ändå är jag så ung än-
nu; Jag vill också ha något roligt i 
livet." 

"Lisbeth, det måste bli slut, det 
måste. — Låt mig få flytta." 

"Ja, bevars — gå din väg. Offra 
mig för din broderskärlek. Men för
undra dig inte sedan, ifall allt blir 
annorlunda, än du tänkt. Om du 

reser, så sant jag står här, så bryr 
jag mig inte om vad som blir av mig, 

och gör jag honom olycklig, så är 
det din skuld." 

Det tycktes spruta gnistor ur de
ras viskade ord och gensvar. Heta 
jagade meningarna varandra, och un
der dem låg en hemlig, glödande eld. 

Med ett oartikulerat ljud avbröt 
Ede och rasade ut ur köket; han vå
gade icke längre spinna ut det far
liga samtalet, då det blott var en 
tunn vägg, som skilde honom frän 
brodern. Utan mål irrade han om
kring pa gatorna ända till middagen. 

Men till middagen kom han hem; 
och maltiden var som alla söndags
middagar i Wesselska hemmet. Den 
som såg dessa fyra människor kring 
bordet med den vita vaxduken, den 
lille rare pojken med sin friska mat
lust, Ede och Lisbeth i den fulla 
glansen av ungdom och skönhet, och 
Ernst Wessel med ansiktet fårat av 
grubbel och arbete, men nu liksom 
förklarat av festglans, ja, den som 
sett dem skulle ha ansett dem som 
mönstret för en lycklig familj. 

På eftermiddagen gingo de alle
samman för att höra musiken på 
ängen, och Lisbeths skratt klingade 
lika ljust och lustigt som alltid. Ernst 

Wessel berättade vad han visste om 
fåglar och fjärilar, som kringfladd-
rade dem, och om blommorna vid 
vägkanten.. Endast Ede försjönk 
som oftast i dystra tankar. 

På hemvägen råkade Ernst Wessel 
en föreningsmedlem, som ville tala 
med honom i en angelägenhet som 
rörde partiet. Och så vandrade Lis
beth och Ede vidare med gossen. Då 
Ernst en halv timme senare kom in 
i Rosenhof träffade han Sabiner-
Lotta. Hon stod vid avvisaren fram
för Pothoffs källare och skakade i 
vredesmod sitt tiggarbarn. Genom 
någon värre misshandel än vänligt 
hade den stackars ungen blivit upp
skrämd ur sin dvala, och hade ut
brustit i ett ändlöst jämrande. Wes
sel, som i varje barn såg något heligt, 
en oförstörd människa, ett evighets
väsen, röt upprörd åt tiggerskan: 

Du går ögonblickligen och lämnar 
barnet till modern, och du bär honom 
varsamt, annars skall du få med po
lisen att göra, ditt avskum." 

(Forts i nästa n:r.) 

Hrla (Vljöllt 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

Giv noga akt 
när Ni köper Anjovis att den är 
fullt mogen och av svensk råvara-

A. Magnusson Bazar Alliance n:o 55 

garanterar att Ni få prima vara. 
Rökt lax, salt lax, rökt ål, kon 

server stor sortering. 

Smör, ost, ägg, i butik n:o 60-

Tel. 4570 till båda butikerna^ 

q . J j  u p p l a g a n  a v  d e n  v ä r l d s  

U'Uju berömda siaren 

N o s t r a d a m u s  
profetior om världens öden från ar .fc_ 
till år 3797 har i bokhandeln utK° Bt 
Förutsägelserna till dato hava nofe 7 
gått i uppfyllelse. (Se anmälan 
av denna tidning!) i,0kei> 

Direkt från förlaget expedier 
pr postförskott för kr. 1: 2o. 

Rek visitiortssedel-,-o!. 
Ifylles och insändes till 

laget, Vegagatan 3, Stockholm. ^ 
Sänd mot postförskott 

"Nostradamus" à Kr. 1:25. _ 
Namn: 

Bostad: 

Postadress: - -

A f i/ t /( 
N;0 15. 3:dje årg. 

15 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 RICK8ERG. 

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

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6:—. V2 år Kr. 3: 50 V* år Kr. 2: — 

Lösnummer 15 öre, 
Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 

TẐ ryck tillätes gärna om "Kvin-
* Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

Av 

INNEHÅLL. 

Utlandskrönika i sammandrag. 
Upplysning ät kvinnlig ungdom. 

Trafikassistent Anna Westergaard. 
Strövtåg i hemlighetsfulla nejderx I 

Profetior. 
Fru Frigga Carlberg. 
Från kvinnovärlden. 
Det förlorade paradiset. Av Crayon. 

Verkliga vänner. Av H—t H—n. 

Teater. 
loom egna gränser. 
Qrått hår. 
Den goda gärningen. 
I Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

UtlandsKrönika 
i sammandrag 

Ruhrfrågan är alltjämt bränn
punkten för det utrikespolitiska in
tresset och föremål för ett ivrigt ryk-
tessmideri i pressen. 

1'. d. franske återuppbyggnadsmi-
nistern Loucheur, en finansman av 
betydenhet och utpekad såsom den, 
vilken efter Poinearé kan väntas 
komma i åtanke -som regeringschef, 
har i dagarne avlagt ett halvoffi
ciellt besök i London och konfererat 
i Ruhrfrågan dels med statsminis
tern Bonar Law, dels med andra 
politiker i ledande ställning. Av 
allt att döma har besöket medfört en 
förbättring i förhållandet mellan 
1 rankrike och England, liksom in
om ententen överhuvudtaget. Nya 
förhandlingar om ett gemensamt 
uppträdande met Tyskland skola in
ledas mellan de europeiska entente-
makterna. Om resultatet därav kom-
roer att betyda en lättnad for det så 
hårt beträngda Tyskland eller en 
an hårdare pressning mellan fien
dens sköldar är icke känt, men det 
utnämnda är kanske det troligaste 
-—när de mäktige enas, betyder det 
Jäl oftast den svagares ofärd. Här-
ör talar också det sakförhållandet, 

at Frankrike under de senaste da
garna utvidgat ockupationen av tyskt 
g^ra^oc^1 uppträtt synnerligen ag-

Det förefaller emellertid som skul-
frwÖrslag ^ uppgörelse i Ruhrkon-

1 ten vara att vänta inom den när-
t
as„ - J^en. Den engelska pressen 

j ^ar att Frankrike inför enten-
avf u , framlägga sina "rimligt 
stånd villkor angående skade-
s;i\n i, na^uraleveranser och militär 
steg t +!iimen ^ första formella 
taJf ^fredsuppgörelse dock bör 
WS ai>i yskland genom ett till en-
^akterna ingivet anbud. 
nederf ^geringen har lidit ett 
soldatV1<^ omröstningen om f. d. 
Recr„JrS anställning i statstjänst. 
°iot OT^6^ • en<iast 138 röster 
ei öv( Slt!°nens f Det hela var 
nen5 i^umi)^ngi i det att oppositio-
röstnin 

aPe framtvinga om-
gerino-/eil',.me^ai1 en stor del av re-
% enXet var frånvarande. En-
när • _Praxis avgûr regeringen 
°ppositir,1 "a^on fråga överröstas av 
ra att dpDen' en-a^ ^ anses innebä-
majorite|SS ^a^ längre innehar 
^eQna ^aken torde emellertid 
eQ nv kunna ordnas genom 

Den °r,1tnin^ 
Lansaj, °„n er®s, som utlysts till 
%a ordne "j F*entfrågans slutgil-
?'utet av : ' llar uppskjutits till 
,engelska ,.ntj_r'Varande månad. De 

ctei?i5irna ?" 
delas ej av franska 

pressen, som fruktar turkisk illfun-
dighet. Ett annat litet moln är den 
amerikanska storfinansens jättepla
ner att konkurrera med ententen och 
i affärssyfte exploatera Turkiet. 
Striden har redan börjat och hotar 
att svart skada de franska affärsspe
kulationerna. 

Den nya Balkanstaten Jugosla
vien, i vilken Serbien ingår som för
nämsta del, är skådeplatsen för häf
tiga partistrider. I det senaste riks
dagsvalet deltogo icke mindre än 42 
partier. De ojämförligt största ut
göras av serber, kroater och slovener. 
Striden gäller om enhetsstaten skall 
bevaras eller uppdelas mellan de 
nämnda befolkningsgrupperna i tre 
unionsriken. 

Även i Spanien gå de politiska 
vågorna höga. Parlamentet har upp
lösts och nya val skola förrättas. 
Den liberala regeringen önskar få re
ligionsfrihet införd i landet, vilket 
möter förbittrat motstånd från kyr
kan. Denna fråga torde komma att 
spela en avgörande roll i den före
stående valstriden. 

Från Irland meddelas att en av 
upprorsledarne, Lynch, tillfångata
gits i en strid samt dött av sina sår. 
Även huvudledaren för rörelsen de 
Yalera väntas snart vara infångad, 
och man tror, att det irländska in
bördeskriget därmed står inför sitt 
slut. 

Kriget har förts av en handfull 
sinnfeinare, som önskat Irlands full
ständiga skiljande från England, mot 
huvudmassan av det irländska fol
ket, som godtagit det engelska freds-
förslaget om inrepolitisk självstän
dighet, men fortsatt upprätthållande 
av föreningen med England. 

Upplysning åt Kvinnlig 
ungdom. 

Av Trafikassistent Anna Westergaard. 

Fru Frigga Carlberg 

har av k. ni ; t utsetts att vara feve
riges ombud vid den internationella 

rösträttskongress, som i medio av 
maj hålles i Rom. En fägnesam un
derrättelse! Uppdraget har lagts i 
de värdigaste händer och en ytterli
gare anledning till glädje är att det 
innesluter en utmärkelse åt en därav 
synnerligen förtjänt kvinna, omfat
tad med stor och hjärtlig sympati 
av vårt lands kvinnovärld för sina 
förtjänster om den svenska kvinno

rörelsen. 

Från Kvinnovärlden. 

Italiens diktator, signor Mussoli
ni, har lovat att som hederspresident 
närvara vid öppnandet av den in
ternationella rösträttskongressen i 
Rom i maj. Enligt meddelande har 
Mussolini för avsikt att tillerkanna 
vissa kategorier italienska kvinnor 
kommunal rösträtt. "Strecken skul
le utgöras av en åldersgrans av li> 
år samt en fastställd bildningsnivå. 

Det engelska lärareförbundet har 
antagit en resolution mot att gifta 
kvinnor arbeta utanför hemmet, mot 
att kvinnor undervisa gossar, mot 
lika lön för kvinnor och man 
äro", försäkras det i resolutionen, 
»icke pä något »tten 

En artikel "Barnavårdsmannen" i 
Kvinnornas Tidning för den 25 
febr. innehåller följande slutan

märkning: 

"Är det månne icke på hög 
tid att de ansvarskännande 
kvinnorna söka taga hand om 
den kvinnliga ungdom, som 
nu ofta lämnas utan stöd, 
utan rättledning och kanske 
mera därigenom än på grund 
av eget sinnesfördärv, råkar 
på avvägar, hemfaller åt se
deslöshet och går under?" 

Det visar sig ofta, att de dags
frågor, som bliva "brännande", sam
tidigt dyka upp i många länder. 
Också här i Danmark är problemet 
upplysning åt unga kvinnor i hög 
grad aktuellt, och då vi i vårt land 
redan se de praktiska resultaten av 
kvinnornas arbete på detta fält, tor
de det vara av intresse för läsarin
norna av "Kvinnornas Tidning" att 
få reda på, hur vi i Danmark sökt 
lösa den ifrågavarande uppgiften. 

"Dansk Kvindesamfund" — en 
kvinnosaks-landsorganisation med 
c:a 10,000 medlemmar och stiftad 
för femtio år sedan upptog år 1920 
frågan till praktiskt genomförande. 
Den hade då under de närmast före
gående åren varit föremål för omfat
tande dryftning, utan att de därun
der framställda förslagen bringats 
till verkställighet. 

Kanske var det förhållandena, så
dana de utvecklade sig efter kriget, 
sjom visade nödvändigheten :av att 
de närda planerna realiserades. I 
"Dansk Kvindesamfunds" central
styrelse hade inträtt en kvinna, som 
varmt intresserade sig just för den
na sak, och som ägde de bästa för
utsättningar att också kunna åstad
komma något. 

Hon ägde nämligen omfattande 
erfarenhet från det praktiska, fri
villiga arbete hon utfört i Köpen
hamns slumkvarter. Hennes namn 
var Charlotte Hansen. 

Fru H. framlade ett förslag, att 
det landet runt skulle anordnas kur
ser för unga flickor i moderkunskap, 
barnavård och sexuell hygien. t 

* Enligt den uppgjorda phme: 
skulle "Dansk Kvindesamfunds 
namn vara knutet till dessa kurser 
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Strövtåg i hemlighetsfulla nejder. 
I. Profetior. 

lig sammanslutning. 

De engelska husmödrarne protej 
stera mot att staten lämnar hja 

som en borgen för deras vederhäftiga 
ordnande. Kurserna skulle stå öpp
na för alla unga kvinnor, gifta och 
ogifta ur alla samhällsklasser, och 
undervisningen, vid vilken åskåd
ningsmaterial skulle användas, ledas 
av läkare och för denna undervisning 
särskilt utbildade lärarinnor. 

Man ville med dessa kurser spri
da en nyttig kunskap, vilken eljes 
i allmänhet icke meddelas, för att 
genom densamma väcka och utveck
la kvinnornas ansvarskänsla gent 
emot det kommande släktet och mot
verka den okunnighet på detta om
råde, vilken ofta är så ödesdiger för 
den kvinnliga ungdomen. 

Utvecklingen har visat, att arbe
tet upptogs vid en synnerligen lämp
lig tidpunkt eller just då ett mäk
tigt behov av upplysning på detta 
område gav sig tillkänna. 

Kurser hava varit anordnade så
väl i Köpenhamn som i landsortsstä
derna samt på landsbygden med till
sammans 3,000 deltagare. Ett fler
tal nya kurser pågå eller är under 

förberedande. 
Åtskilliga stora undervisningsan

stalter för kvinnlig ungdom såsom 
hushållsskolor o. a. hava upptagit en 
liknande undervisning och efter sam
ma plan som den av "Kvindesamfun-

det" tillämpade. 
Överallt visas den livligaste för

ståelse för saken med glädjande stor 
tillslutning från såväl de unga som 
mognare kvinnornas sida. Under
visningen ledes huvudsakligen av 

kvinnliga läkare. 

Det har visat sig, att den här ovan 
skisserade upplysningsverksamheten 
inneburit en synnerligen lycklig 
lösning av frågan för Danmarks vid-

° , .r.rofrfmW 
kommande, 

Det är antagligti--aJtfc^ 
rige och Norgrt^VåT ' 
nämnda land^fq^^ijingan "Hjemii 
nes Vel" hosTJanSiTKvindesamfu? 
begärt Yiärmare upplysning om 
betpt, .«Juilie, kunna vin^a lil^n 

SfÏÏtm'Sirf.ti s 
nits gott. 
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till arbetslösa kvin nor/'»5? en 
del av dem, om de ville, skulle kunna 
få sysselsättning som i trtifrieîi-

dem valet endast mellan att svälta 
ihjäl eller att taga ett arbete, vilket^ 
kanske är dem fyfl^fB^pJrgC.» frffi% 
mande eller oförenligt med deras 
pfit-sonjigaf -$yhàllah!Ïeçi3 0e kunna 
haVa egna hem, barn att varda, de-
fas hälsa kan 
artete o. d. 

'.v 

r Till det engelsk« 

*4fikftîslïlle kutiSiiQr^Ife <-fÀunni|| 
upplysningar i frågor, som rörde 

®tii|norQeh^barn. Kommittén, sort 
består av 50 

däriblaffflj 
undernusets tva Kvinnliga ledamötfttj 

.Uul^y , Astor pelu-sars Wintringhaijj^ 
I-jeßit i vidarèl reprt'sentanter för 
stort antal kvinnoföreningar av (wt 
mest skilda, $lag.ß \^i<iî tfPtPfaläanpEe 
behov insamlas önskade upplysn^4j 

te: v ar rf 
le—nämnda represent^® 
S^ ftågan behandlas 

n I M "1 TI C T I » om kommittén och utredningen 
; v te tift Twtrlamftitü'fs förfogande. IfäH 

frågor på ea 
ikyddat kvinno 

kûéiten en rådgivande kommitté av 
kvinnor. Den tills^tfes vWdfer krt^ 

omens intressen. 
0  S H U / l  

Är det möjligt att förutsäga kom

mande händelser? 
Detta är en fråga, som livligt sys

selsätter alla ockulta forskare. En 
mängd bestyrkta fall hava förekom
mit, då personer genom aningar eller 
varsel hava fått förhandsupplysnin
gar om vad som senare inträffat. 
Lite var hava vi kanske gjort samma 
erfarenhet. Något övernaturligt be
höver dock icke nödvändigtvis ligga 
däri. Alla dessa aningar röra vanli
gen oss själva eller våra närmaste — 
uteslutet är därför icke, att de helt 
enkelt äro av oss själva dragna slut
ledningar, vid vilkas omedvetna ut
formande vi haft hjälp av kännedo
men om vår egen och andras karak
tär, personliga förhållanden, vanor 
o. s. v. Yid sanna spådomar torde 
man behöva räkna med tankeöver
föring från den spådda till den som 
spår. Samma kraft kan också vara 
verksam, då en person, trots ett be
tydande avstånd, förnimmer en olyc
ka, som någon närstående i samma 
stund fallit offer för. 

.Det största intresset knyter, sig gi
vetvis till aningen, när den tar pro
fetians form, d. v. s. när förutsägel
sen rör allmänna och större förhål
landen och icke kan uppfattas som 
en vanlig slutledning av förståndet. 

Om över huvud taget kommande 
viktiga händelser kasta skugga fram
för sig och i syner, drömmar eller 
dylikt kunna uppenbaras för sinnen, 
som äro mottagliga därför, måste, 
tycker man, världskriget, denna 
mänsklighetens fruktansvärda hem-
sökelse, hava förebådats på detta 
sätt. Hur förhåller det sig månne 
med denna sak? .nicfiÄv .Klivit 

Vi veta å¥é& 
för<- VSfldéltfri^tfe ^taléiôe^ôfë 
denna katastrof så&ftibt ;'ïe&ë,!blôt% 
Möjlig 'uföff' 'EüHäMt ffågaÄ om 

ïîdëâ 'liiiMMd'èl?1 lö^ten'.'^ 
t,u¥ligh'ië'î^tfe''fttl ö'rrt ife^Ä°färi!itSä-
gfelsef^v^iSBäffii^ iritiëbôtfl,'%iâri eii-
dfeséfiäni:;%Wtsäfse^,)^iKf^äfIiSM sttid 
àW" défi! "AlliöäiJfife1 :värMs§itea'tiöi¥é!h, 

ti 1-F'ilkfytiti dèl 'kdfcflä 
diipTémafiskä' %e!lë{rôfcH'Viälskä^n ttïi1 

' gëï&ûdl sfeki' 'Mfeéfefiffotiätyét' 
höptäd^ inttéïMtlëhélïà éS^loÂVèfeî-
f^l -nilqod T'iigil 11 r 

' "ëôm ' en "vertag tftoijetifi tan f där
emot Npstradamup..förutsägelser pm 
värl3skrigetr löratiterörda, i aennaj 
t i d n i n g ,  y p p f a t t a s v  t L e v a n t e  w L  
rSOO-taW, berättar tan jpå.ett m|lan-
de och träffsäkert sätt om denna,ka-
-ÄV8 .rnofiojl nßni 7f>n flou,., 
tastrof, vilken han förlägger, till 
tiden fpr <Jen ' ttredje; ^sk$ härska
rens" regering. ,ÎIap. profeterar även 
onji, krigets "följder, och ..cletj återstår 
att se, om han också härutinnan får 
-nja rn jol äsJferol Jäuoi rjTiT m in/ 
Tätt .pa, samma överraskande ocli 

skrämmande sätt. imommokf 

Mei» ,,eljes,;käi^er;.jiiap: knappast 
några profetiska förutsägelser om det 
stora .kriget.,[ Man har en. 4^ dunkl^ 
uttalanden, vilka möjligen kunna 
hänföra^ d;t. men de sakna den preg
nans som utmärker Nostradamus' 
pröfétior och ställer dejp i en hög 
klass, alldeles för sig. Dylika antin
gen svavande eller i fråga om auten

ticitet obestyrkta förhandsuttalan
den hava gjorts av eller tillskrivits 
Tolstoi, den franska sibyllan M:me 
Thebes, några munkar o. a. 

Den berömde belgiske författaren 
Maurice Maeterlinck vet dock att i 
ett hösten 1914 utkommet verk be
rätta om en autentisk och ganska 
märklig förutsägelse av en med sto
ra mediumistiska gåvor utrustad 
fransk prästman kyrkoherden i Ars 
Jean Baptiste Vianney. Profetian, 
känd sedan 1862, återgavs i ett 1872 
från trycket utkommet arbete, "Pro
fetiska röster". Den innehöll sanna 
förutsägelser om kriget 1870—71, 
vilka dock äro av mindre intresse, då 
de ju hänföra sig till, vid offentlig
görandet i tryck, redan kända hän
delser. Här kan alltså förvanskning 
av den ursprungliga profetian hava 
ägt rum. Men budskapet innehåller 
även ett meddelande om ett nytt 
krig: 

"Fienderna skola komma igen än
nu en gång och förstöra allt på sin 
väg. Man skall icke göra motstånd, 
utan låta dem rycka fram, och sedan 
skall man avskära deras livsmedels-
tillförsel och tillfoga dem stora för
luster. De skola draga sig tillbaka 
mot sitt land, man skall följa efter 
dem och knappast några skola kom
ma hem igen. Då skall man taga 
igen av dem allt vad de tagit och till 
och med mycket mer." 

Vianney preciserar även tiden fö'r 
krigets början på följande sätt: "Mfen 
kommer att vilja kanöiiraÉfa' rrfig, 
men det blir icke tifl'dârm'éiÙ"' u0 

Nu ihtrâ'iMiiÔ WrÛî^i'^àtï 'tii'dti 
iJ<1ute?"Bli1 '^^^"förÖéréäÉs^ 
VVrt kkfionis^rirjj^.'' %'eh' Vfbkt&t 
H&Wùéiï'ävlTr^t^'M '^fuëcf1'(i 

utbrotfef. — anobifiW 

Även f Tyskand ̂ afVWin 
.. uoAnj;dJlrJ„ rroy ujjuriJ 

varldskrigsprolet. tidningen Der 
Türmer" redogör..för en egendomlig 
hiinoiftiv ;iji; ra il i öra -ii; rab. m< -• 
syn eller dröm,' spm den .tyske ,ma-
üDlm ̂ J9b, il'jo jjatunn.ß'ii j ii t ßbßXS 

. (Mülhausen hade î.aug. joréy rGpi^o' 

Sin| 
aai iyi8..,JNägrå dar 

gar senare fann man i pans skriv
bord Wèx|^rs^ïààèUâol^^enlèt, vil
ket hade föl jande lyctelsê: , ' 
-1QÎ38M 193TSBHOI Vii; otdoIfytqqjT 

YPé ai*ff 
1 !) 11 inemot kl. 2 på natten. Kri-

gejb Sp^e f pft,r içke, blottj. mot en 
stark fiende. Jeig ser p^àpg^^^iep^Ç. 

t^ga^fqrb^. çc^ se£(1^tigjtjj;£^£ft 
som en. .fiende,; vjlken i oerhörd 
grymtipt tillfogar nss fipmska sår, X 

fäster ser jag bredvid Frankrike e 
aifii/^ oig ]yålf^|4f iÅårfo 
1 at och trampat pä Frankrike,. me 
iom .nu blir en: av våra viktigast 
tnotståndare, nämligen England. 

————— 11 11 ' i 
Afrika förestår oss en svar 
men det tyckes, som vore det vita 
niiiaiugiröEC vilka sträva, att förinta 
bsäs dar. Mellan båda världsdelarna 

som ock sa 
skaffar oss förtret, men jag vet icke 
vem Ita

lien skoöw&r-A%göcgågtmei$0fii sak 

-8-.A Portugal. 
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